SMLOUVA o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen „Smlouva“)

DOMÁCNOST

Obchodník
VEMEX Energie a.s., Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ 28903765, DIČ CZ28903765,
spol. zapsána u OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15299; Číslo licence pro obchod s elektřinou: 140908036, RÚT: 3320
Zákazník
Jméno:

Příjmení:

Titul:

Datum nar.:

Adresa trvalého bydliště
Ulice:

Číslo p./or.:

Obec:

PSČ:

Korespondenční adresa (nevyplňujte v případě shody s trvalou adresou)
Ulice:

Číslo p./or.:

Obec:

PSČ:

Kontaktní údaje
Telefon:

Požaduji účet pro OnLine portál:

E-mail:

ano

ne

Specifikace odběrného místa
EAN: 8

5

9

1

8

2

4

Ulice:

Číslo p./or.:

Obec:

PSČ:

Plánovaná roční spotřeba (MWh) VT:
Důvod:

Distribuční sazba:

NT:

Změna dodavatele

Jistič (A):

Fáze:

1

3

Nový odběr

Změna zákazníka

Smluvní a produktové podmínky
Produkt:
Předpokládaný termín zahájení dodávky:
Smlouva na dobu:

neurčitou

Stávající smlouva:

zákazník podal výpověď sám
neurčitou

určitou

roky
Původní dodavatel:

určitou do:

výpovědní lhůta:

Platební podmínky
Faktury - způsob platby :

příkaz k úhradě

přímé inkaso

složenka

Zálohy - způsob platby :

příkaz k úhradě

přímé inkaso

složenka

Číslo účtu:
Číslo účtu pro přeplatky:
Výše záloh:

SIPO:

/

-

/
Zálohové období:

✔

měsíční

čtvrtletní

Touto Smlouvou se Obchodník zavazuje dodávat Zákazníkovi elektřinu v napěťové hladině NN v množství vymezeném hodnotou jističe před elektroměrem, převzít
odpovědnost za odchylku za Zákazníka a zajistit (na vlastní jméno a na vlastní účet) v potřebném rozsahu službu distribuce elektřiny a související služby do odběrného
místa a Zákazník se zavazuje elektřinu odebrat a řádně a včas zaplatit cenu elektřiny a dalších služeb stanovenou Obchodníkem. Zbylá část obsahu Smlouvy je určena
Všeobecnými obchodními podmínkami sdružených služeb dodávky elektřiny („VOP“) vydávanými Obchodníkem, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Zákazník podpisem
Smlouvy stvrzuje, že se s VOP seznámil, a že je bez výhrad akceptuje. Zvýší-li Obchodník cenu nebo změní-li jiné podmínky Smlouvy, má Zákazník právo odstoupit od
Smlouvy bez uvedení důvodu do 3 měsíců od účinnosti této změny. Pokud Obchodník Zákazníkovi změnu oznámí nejpozději 30. den před její účinností a současně jej
poučí o jeho právu na odstoupení od Smlouvy, lhůta pro odstoupení končí 10. dnem před účinností změny. Byla-li Smlouva uzavřena mimo provozovnu Obchodníka nebo
na dálku (distančně), má Zákazník právo: (a) odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne jejího uzavření, a (b) vypovědět Smlouvu do 15. dne od
zahájení dodávky (při změně dodavatele) s 15-denní výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Dopustí-li se Obchodník
tzv. podstatného porušení smluvních povinností, má Zákazník právo na odstoupení od Smlouvy v souladu s VOP, přičemž je nutné, aby uvedl a doložil důvod takového
odstoupení. V případě předčasného ukončení Smlouvy z důvodů na straně Zákazníka je Zákazník kategorie Domácnost povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 4.500,Kč. Zákazník je povinen nečinit žádná právní a jiná jednání, která by bránila Obchodníkovi provést změnu dodavatele k předpokládanému období dodávky dle Smlouvy. V
případě porušení této povinnosti je Zákazník povinen zaplatit Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že touto Smlouvou nahrazují
smluvní vztah založený mezi nimi v minulosti předcházející Smlouvou o prodeji a nákupu elektřiny vztahujícího se ke stejnému odběrnému místu, pokud byl takový
smluvní vztah uzavřen. Tato Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

ID prodejce:

Kód:

Poznámka:
Místo a Datum podpisu Zákazníka:

Místo a Datum podpisu Obchodníka:

Podpis Zákazníka:

Podpis Obchodníka
Svetozar Pokorný, ředitel prodeje

VEMEX Energie a.s. | Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
www.vemexenergie.cz

Zákaznická linka: 800 400 420
E-mail: info@vemexenergie.cz

