Číslo
smlouvy

SMLOUVA o sdružených službách dodávky zemního plynu

DOMÁCNOST

OBCHODNÍ FIRMA

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky zemního plynu dle zákona 458/2000 Sb., a závazek Zákazníka za tyto služby uhradit Dodavateli řádně a včas
dohodnutou platbu. Podmínky dodávky zemního plynu a další vzájemná práva a povinnosti smluvních stran upravují Všeobecné obchodní podmínky zemního plynu Dodavatele, a Ceník zemního plynu Dodavatele
pro dané období pro produktovou řadu a variantu sjednanou ve Smlouvě.

OBCHODNÍK:

České teplo s.r.o., Klapkova 731/34, 182 00 Praha 8;

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45821, číslo licence na obchod se zemním plynem 241219032
IČ 25055925
Kontakty:

DIČ CZ25055925

Číslo účtu 1031041555/5500

222 746 240-44

Název banky: Raiffeisenbank a.s.

www.cesketeplo.cz

mail:

DIČ:

Datum narození

v.2020.1

office@cesketeplo.cz

ZÁKAZNÍK
Jméno, příjmení, titul / název obchodní firmy

IČO:

CZ

.

Zápis v obchodním rejstříku:
Adresa trvalého bydliště nebo adresa sídla firmy:
Ulice a č.p.

PSČ

Město, obec

tel. spojení

e-mail

Korespondenční adresa (vyplňuje se v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště nebo sídla firmy)
Adresa: Ulice a č.p.

PSČ

Město, obec

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (OPM)
Adresa odběrného místa

Číslo
plynoměru

Ulice a č.p.

PSČ

venkovní

vnitřní

Město, obec
Odhad roční spotřeby

27ZG

EIC

MWh

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
Způsob platby záloh

Předpokládané datum zahájení dodávky

bankovní převod

inkaso

složenkou

Smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce
Číslo bankovního
účtu
Podoba faktury

název banky

elektronicky

listinná podoba

zálohové období

Důvod uzavření smlouvy

změna dodavatele

měsíční

čtvrtletní

výše
záloh
nové odběrné místo

přepis (změna zákazníka)

Zákazník v případě volby elektronické podoby daňového dokladu uděluje souhlas se zasíláním a použitím daňového dokladu v elektronické podobě

PRODUKT A JEHO OZNAČENÍ, SOUČASNÝ SMLUVNÍ ZÁVAZEK A DODAVATEL
Sjednaný produkt

MODOM

Současný dodavatel
Současný smluvní
závazek

Poznámky

na dobu neurčitou

na dobu určitou do

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zákazník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se seznámil s ceníkem Dodavatele a obchodními podmínkami dodávky zemního plynu, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Smlouva může být měněna
pouze písemnou formou. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztah, založený touto Smlouvou, se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění a dalšími relevantními právními
předpisy, zejména zákonem č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) v platném znění.

PLNÁ MOC
Zákazník tímto uděluje Dodavateli plnou moc ke všem úkonům souvisejícím se zajišťování dodávek zemního plynu, zejména pak: k uzavření smlouvy o připojení výše uvedeného odběrného místa
se stávajícím provozovatelem distribuční sítě, k uzavření smlouvy o distribuci zemního plynu se stávajícím provozovatelem distribuční sítě a k zastupování Zákazníka při registraci na OTE a.s..

Místo a datum
podpisu

Podpis zákazníka

Podpis
obchodníka
na základě plné moci

PROHLÁŠENÍ:

Smlouva byla podepsána v prostorách obvyklých k podnikání držitele licence

ANO

NE

