SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU
SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DOVÁVKY ELEKTŘINY
KATEGORIE DOMÁCNOST

ID SMLOUVY

PRODUKTOVÁ ŘADA - PLYN

PRODUKTOVÁ ŘADA - ELEKTŘINA

DODAVATEL
Jihlavské plynárny s. r. o., Kollárova 2346/2, 586 01 Jihlava, IČ: 09055410, DIČ: CZ09055410, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka 116947C, zastoupená Michalem Votýpkou, jednatelem, číslo licence pro obchod s plynem: 242036153, číslo licence pro obchod s elektřinou: 142036154,
e-mail: info@jihlavskeplynarny.cz, zákaznická linka: 560 000 418, web: www.jihlavskeplynarny.cz
ZÁKAZNÍK
Titul

Jméno

Příjmení

Telefon

Datum narození

E-mail

Adresa trvalého pobytu
Doručovací adresa
PLYN - SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (OM)

Adresa OM je stejná jako adresa trvalého pobytu zákazníka

Adresa OM se liší (vyplňte)

Adresa OM
EIC

27ZG

Předpokládaná roční spotřeba

ELEKTŘINA - SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (OM)

MWh/rok

Adresa OM je stejná jako adresa trvalého pobytu zákazníka

Adresa OM se liší (vyplňte)

Adresa OM
EAN

8591824

Předpokládaná roční spotřeba (MWh/rok)

Způsob připojení

jednofázové

třífázové

VT

Hodnota jističe před elektroměrem (A)

NT

NT

Distribuční sazba

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Způsob odeslání faktur a předpisů záloh

elektronicky na e-mail zákazníka

Způsob provádění plateb a přeplatků

SIPO

v papírové podobě běžnou poštou

bankovní převod

spojovací číslo

bankovní inkaso

číslo účtu zákazníka
kód banky

Frekvence placení záloh

měsíčně

Počáteční výše zálohy

čtvrtletně

PLYN

Kč

pololetně

ELEKTŘINA

ročně
Kč

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
3 roky

5 let

10 let

doba neurčitá

Smlouva nabývá účinnosti podpisem smlouvy.
ZPŮSOB UKONČENÍ STÁVAJÍCÍHO SMLUVNÍHO VZTAHU ZÁKAZNÍKA
Stávající dodavatel plynu
Požadovaný termín ukončení dodávky

Stávající dodavatel elektřiny
pro plyn

pro elektřinu

SMLUVNÍ POKUTY
Pro případ, že zákazník - spotřebitel neumožní provádět dodavateli sjednané dodávky plynu a/nebo elektřiny po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. nebo
po uplynutí lhůty pro výpověď smlouvy dle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č.458/2000 Sb., zavazuje se zaplatit dodavateli za každé sjednané OM smluvní pokutu ve výši 20000,- Kč. Dodavatel je oprávněn
vyúčtovat zákazníkovi též další poplatky, jako jsou poplatek za upomínku, poplatek za odpojení a opětovné připojení, náklady spojené s přerušením dodávky, náklady za marný výjezd, poplatek za vystavení
mimořádné vyúčtovací faktury, a to za podmínek sjednaných ve VOP a ve výši uvedené v ceníku poplatků zveřejněných na webu a zákazník je povinen vyúčtované poplatky řádně a včas uhradit. V případě
prodlení s plněním peněžitého dluhu dle této smlouvy, je dodavatel oprávněn účtovat zákazníkovi zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů. č. 458/2000 Sb., ve znění novel energetického
zákona. Zákazník prohlašuje, že se dostatečně seznámil a porozuměl této smlouvě, jakož i se souvisejícími VOP, uvedl pravdivé údaje a že tato smlouva je uzavřena svobodně, vážně a bez jakéhokoli nátlaku
a že vyjadřuje informovaný projev jeho vůle, což stvrzuje svým podpisem.

POZNÁMKY

V
Podpis zákazníka

dne
Za dodavatele
Michal Votýpka, jednatel

Jméno a podpis OZ

