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SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH  
DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NN  

(dále jen Smlouva)

ZÁKAZNÍK – PODNIKATEL

NÁZEV/OBCHODNÍ FIRMA

DIČ    IČO        DATUM NAROZENÍ          R. Č.

ADRESA MÍSTA PODNIKÁNÍ/SÍDLA          (vyplňte pouze pokud jste fyzická podnikající osoba)

ULICE               Č. P. / Č. O.          PSČ

OBEC               MÍSTNÍ ČÁST

ZASTOUPENÝ               ZÁPIS V (ČR –
(jm., příjmení, funkce)               kde, oddíl, vložka)

KORESPONDENČNÍ ADRESA

ULICE               Č. P. / Č. O.          PSČ

OBEC               MÍSTNÍ ČÁST

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI

E-MAIL               TELEFON

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny [dále jen „sdružené služby“], tzn. dodávat Zákazníkovi sjednané
množství elektřiny a převzít odpovědnost za odchylku [dále jen „dodávka elektřiny“] a zajistit distribuci elektřiny do odběrného místa [dále jen „OM“] Zákazníka, a to v souladu
s platnými právními předpisy a Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny Obchodníka [dále jen VOPD], které jsou součástí Smlouvy, a závazek Zákazníka
odebrat Obchodníkem dodanou elektřinu do OM a uhradit Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku elektřiny a distribuční služby v souladu se Smlouvou.
Zákazník vyslovuje souhlas, aby Obchodník sjednal s příslušným provozovatelem distribuční soustavy [dále jen „PDS“] smlouvu o distribuci elektřiny do OM Zákazníka. Typ
měření v OM Zákazníka je stanoven ve smlouvě o připojení uzavřené mezi Zákazníkem a PDS. Obchodník a Zákazník sjednávají, že zánikem smlouvy o připojení tato Smlouva
nezaniká. Dokumenty pro ukončení Smlouvy jsou k dispozici na www.cezesco.cz.

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (dále jen OM): ADRESA OM (vyplňte, pokud je odlišná od výše uvedené adresy sídla firmy)

ULICE               Č. P. / Č. O.          PSČ

OBEC               MÍSTNÍ ČÁST

VZTAH ŽADATELE K NEMOVITOSTI  MAJITEL  NÁJEMNÍK PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA (viz zúčtovací faktura) kWh/rok

EAN OM ZPŮSOB PŘIPOJENÍ  1-FÁZOVÉ  3-FÁZOVÉ HODNOTA JISTIČE V OM A TYP MĚŘENÍ

DISTRIBUČNÍ PRODUKT / SAZBA

STANDARD AKUMULACE 8  AKUMULACE 16 ELEKTROMOBILITA PŘÍMOTOP  TEPELNÉ ČERPADLO  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

 C01d  C02d  C03d  C25d  C26d  C35d  C27d  C45d  C46d  C55d  C56d  C62d

STÁVAJÍCÍ OBCHODNÍK

SMLOUVA SE STÁVAJÍCÍM OBCHODNÍKEM JE SJEDNÁNA NA DOBU  NEURČITOU  URČITOU DO DATA:

VÝPOVĚDNÍ LHŮTA SMLOUVY SE STÁVAJÍCÍM OBCHODNÍKEM  MĚSÍCŮ nebo   DNŮ před koncem platnosti smlouvy

ZÁKAZNÍK PODAL SÁM VÝPOVĚĎ STÁVAJÍCÍMU OBCHODNÍKOVI, A TO S DATEM UKONČENÍ SMLOUVY K DATU

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ DODÁVKY OD ČEZ ESCO, a.s.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY (Cena elektřiny je pro sjednaný produkt je stanovena obchodníkem dle aktuálně platného Ceníku.)

PRODUKT  ELEKTŘINA

ZPŮSOB PLACENÍ  BANKOVNÍ INKASO; ČÍSLO ÚČTU / KÓD BANKY (povinné vyplnit)

	 	  VLASTNÍ PODNĚT

ZPŮSOB VRÁCENÍ PŘÍPADNÉHO PŘEPLATKU  POUŽITÍM PŘEPLATKU NA ZÁLOHY NA DALŠÍ OBDOBÍ  PŘEVODEM NA VÝŠE UVEDENÝ ÚČET
 (povinné vyplnit účet výše)
VÝŠE ZÁLOHY DO PRVNÍHO VYÚČTOVÁNÍ                      Kč/měs.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – ZÁKAZNÍK POŽADUJE UŽITÍ

 ELEKTRONICKÝ ZÁKAZNICKÝ ÚČET ESCO PORTÁL

FAKTURY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ  PDF SOUBOR ZASLANÝ DO EL. ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU ESCO PORTÁL    PDF SOUBOR ZASLANÝ NA VÝŠE UVEDENÝ 
EMAIL (vyberte pouze jednu z variant)

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A JEJÍ ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Zákazníkem a nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky elektřiny Obchodníkem a sjednává se na dobu určitou, na 36 měsíců

ode dne zahájení dodávky. Po uplynutí doby trvání Smlouvy se její platnost i účinnost vždy opětovně prodlouží, a to vždy o 36 měsíců, pokud kterákoliv ze smluvních stran
nedoručí druhé smluvní straně písemné vyjádření vůle ve smlouvě dále nepokračovat, a to ve lhůtě 3 měsíce před uplynutím doby jejího trvání.

2. Pro případ porušení Zákazníkova závazku nebýt po dobu účinnosti Smlouvy smluvní stranou účinného smluvního vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého
je dodávána elektřina do odběrného místa uvedeného ve Smlouvě, je Obchodník oprávněn požadovat po Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši která se stanoví: (i) jakožto
násobek 140 Kč a počtu kalendářních měsíců od data porušení tohoto Zákazníkova závazku do konce sjednaného data ukončení Smlouvy / (ii.) v Mechanismu výpočtu
smluvních pokut Obchodníka, který je uveden www.cezesco.cz.

3. Zákazník není oprávněn změnit po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy produkt s výjimkou změny na období po prodloužení Smlouvy, pokud změnu produktu Ob-
chodníkovi oznámí nejdříve 4 měsíce před uplynutím doby trvání Smlouvy a nejdéle 14 dnů před opětovným prodloužením Smlouvy.

4. Cena elektřiny se po dobu prvních 36 měsíců řídí Ceníkem produktu Elektřina, a to dle platného Ceníku Obchodníka, ke dni                                                          .
Cena elektřiny po uplynutí 36 měsíců účinnosti Smlouvy se bude pro každé další období prolongace Smlouvy řídit vždy aktuálními podmínkami a Ceníkem produktu
Elektřina, a to dle Ceníku Obchodníka, platným ke dni kdy dojde k opětovnému prodloužení Smlouvy.

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s ceníky Obchodníka a VOPD, tvořícími přílohu Smlouvy, že Smlouvu uzavřel jako projev své pravé a svobodné vůle
a nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Fyzické osoby, které Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny
k platnému uzavření Smlouvy.

ZA OBCHODNÍKA | ČEZ ESCO, a.s.     ZA ZÁKAZNÍKA | JMÉNO A PŘÍJMENÍ

         DATUM A MÍSTO

Martin Ludvík, na základě plné moci      PODPIS

               
KAMPAŇ   

               
IDZ     

CERTIFIKACE OZ   

SMLOUVA  
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN 

(dále jen Smlouva)

ULOŽITVYTISKNOUT

OBCHODNÍK
ČEZ ESCO, a.s. Duhová 2/1444, 140 00 Praha 4 | IČ: 03592880 | DIČ: CZ03592880 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl B, vložka 20240 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141533688 | bankovní spojení: Komerční banka, a. s,
č. účtu/ kód banky: 5550247/0100 | info@cezesco.cz | www.cezesco.cz | Zákaznická linka 371 101 101

SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 371 101 101        www.cezesco.cz
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