Smlouva o sdružených službách dodávky PLYNU
(dále jen Smlouva) a odběru zemního plynu v souladu se zákonem 458/2000 SB. o podmínkách podnikání a výkonu
státní správy v energetickém odvětví a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen energetický zákon) a se
zákonem č. 513/1991 SB., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen obchodní zákoník) uzavřena mezi:

DODAVATELEM - OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o., Třída Míru 1, 381 01 Český Krumlov - Nádražní předměstí, IČ: 28145127, DIČ: CZ28145127
a

číslo smlouvy:

ZÁKAZNÍKEM
titul:

jméno:

příjmení:

datum narození:

firma:

IČ:

DIČ:

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
ulice:

číslo popisné:

číslo orientační:

obec:

PSČ:

KONTAKTNÍ INFORMACE
telefon:

email:

KORESPONDENČNÍ ADRESA (vyplňte pouze v případě, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště nebo sídla firmy)
ulice:

číslo popisné:

číslo orientační:

obec:

PSČ:

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
EIC kód nebo číslo odběrného místa (pro distribuční území PP Distribuce výrobní číslo plynoměru):
předpokládaná roční
spotřeba v kWh:
časovost odběru:

charakteristika odběru:
pracovní dny

SO, NE

vaření

ohřev

vytápění

technologie

stávající dodavatel:
(Je-li smlouva na dobu určitou, uveďte datum podpisu smlouvy
a dobu, na kterou byla sepsána, uzavřena)

název produktové řady:

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA
ulice:

číslo popisné:

číslo orientační:

obec:

PSČ:

OBDOBÍ PLATNOSTI SMLOUVY
platnost smlouvy:

na dobu neurčitou

na dobu určitou:

1 rok

2 roky

3 roky

PLATEBNÍ PODMÍNKY
periodicita záloh:

měsíční

čtvrtletní

způsob provádění plateb:

SIPO

inkaso

spojovací číslo SIPO:
Platnost a účinnost smlouvy
Platnost smlouvy je dána dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost
nastává dnem zahájení dodávky elektřiny. Smlouva se uzavírá buď na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou jednoho|dvou|tří
let od data podpisu smlouvy. Nesdělí-li zákazník ve lhůtě nejpozději 30 dnů před
ukončením platnosti smlouvy svou vůli na ukončení dodávek elektřiny
dodavatelem do výše uvedeného odběrného místa (odběrných míst), má se za
to, že zákazník souhlasí s prodloužením platnosti smlouvy opět na shodné
období, jaké bylo sjednáno ve smlouvě. Platnost smlouvy bude automaticky
obnovována vždy, dokud zákazník svoji vůli k ukončení smluvního vztahu
výslovně nevyjádří, a to i opakovaně.
Plná moc
Zákazník svým podpisem uděluje plnou moc Dodavateli OBECNÍ PLYNÁRNA,
s.r.o. ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek plynu, a to:

výše zálohy do prvního vyúčtování:
bankovní převod

číslo bankovního spojení:

kód banky:

1. k ukončení stávajícího smluvního vztahu s dosavadním dodavatelem
zemního plynu u výše uvedeného odběrného místa
2. k zastupování Zákazníka při registraci u společnosti OTE, a.s., IČ 26463318
3. k uzavření smlouvy o připojení odběrného místa k distribuční soustavě
provozované provozovatelem distribuční soustavy
4. ke zjištění EIC kódu u výše uvedeného odběrného místa
Podle této smlouvy bude dodavatel dodávat do odběrného místa odběratele
sjednané množství zemního plynu (u domácnosti a maloodběru vždy včetně
převzetí odpovědnosti za odchylku) a též zajištění souvisejících služeb.
Odběratel se podle této smlouvy zavazuje hradit dodavateli dohodnuté platby
za dodávku zemního plynu a za distribuční služby včas ve všech splátkách a
sjednaným způsobem. Pro dodávku zemního plynu podle této Smlouvy platí
obecně závazné právní předpisy a též Všeobecné obchodní podmínky

ZÁKAZNÍK

DODAVATEL

datum a místo podpisu:

datum a místo podpisu:

podpis:

podpis:

zveřejněné na oficiálních webových stránkách Dodavatele a které jsou ve
vytištěné podobě též přiloženy k této smlouvě. Odběratel potvrzuje, že se se
Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi, považuje je
za platné smluvní ujednání a na důkaz tohoto souhlasu připojuje svůj podpis.
Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s ceníkem Dodavatele
a Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky plynu, které jsou nedílnou
součástí Smlouvy. Smlouva může být změněna pouze písemnou formou.
Osoby uzavírající Smlouvu tímto prohlašují, že jsou oprávněny
k platnému uzavření Smlouvy.
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