SMLOUVA o sdružených službách dodávky plynu
(dále jen "Smlouva")

Číslo smlouvy:

Číslo účtu pro platby: 6698462/0800

X

Domácnost

Maloodběr

Obchodník: Eco Power Energy s.r.o.,Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČO: 02010534, DIČ: CZ 02010534
Zákazník:
Jméno, příjmení:
Datum narození:

Plátce spotřební daně:

Kontaktní údaje:
Jméno, příjmení:

Telefon:

+

4

2

0

Jméno, příjmení:

Telefon:

+

4

2

0

E-mail:

E-mail pro fakturaci:

Trvalé bydliště:
Ulice:

Č.p./Č.o.:

Obec:

PSČ:

Korespondenční adresa: (vyplňte pouze je-li odlišná od adresy sídla nebo trvalého bydliště)
Jméno, příjmení:
Ulice:

Č.p./Č.o.:

Obec:

PSČ:

Smlouva na dobu:
Určitou:

* předpokládaný začátek období dodávky plynu

Roky:

Neurčitou:

Stávající smlouva, smluvní podmínky:
Zákazník podal
Zákazník souhlasí s případnou
výpověď sám:
sankcí u původního dodavatele:

od*:

do:

Prolongace:

Stávající smlouva na dobu:
Neurčitou:

Výpovědní lhůta:
(d-dní, m-měsíců)

Určitou do:

-

Původní dodavatel:
Specifikace odběrného místa, platební podmínky:
Ulice:

Č.p./Č.o.:

Obec:

PSČ:

EIC kód:

Produkt:

Plánovaná roční spotřeba MWh:
Důvod uzavření smlouvy:

Distribuce:
Změna dodavatele

Změna zákazníka (přepis)

Doručení platebního kalendáře, faktury:

poštou

Způsob platby záloh:

inkasem z účtu

převodem z účtu

Způsob platby faktur:

inkasem z účtu

převodem z účtu

Nový odběr

emailem

Výše zálohy Kč:
SIPO

Spojovací číslo SIPO:
Zálohové období:

-

Číslo účtu:

/

Individuální cena Kč/MWh/měs.:

měsíčně

čtvrtletně

pololetně

Kód banky:

Kód:

Číslo ocenění:

Touto Smlouvou se Obchodník zavazuje dodávat Zákazníkovi plyn a zajistit (na vlastní jméno a na vlastní účet) v potřebném rozsahu službu přepravy plynu, distribuce plynu a uskladnění plynu a Zákazník se zavazuje plyn odebrat a zaplatit cenu, a to vše za podmínek dále uvedených. Ostatní
(zbylá) část obsahu Smlouvy je určena Všeobecnými obchodními podmínkami sdružených služeb dodávky plynu maloodběr/domácnost (dále jen „VOP“) vydávanými Obchodníkem, a jejichž účinné znění je v písemné podobě ke Smlouvě přiloženo a je její nedílnou součástí. Zákazník
podpisem Smlouvy stvrzuje, že se s VOP seznámil, a že je bez výhrad akceptuje. Obchodník tímto upozorňuje Zákazníka na jeho možnost odstoupit od Smlouvy v případě, kdy je uzavírána distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Obchodníka a v dalších případech s
tím, že upřesnění jeho práv je následně obsaženo ve VOP, bod 6.12. Zákazník potvrzuje, že jej Obchodník před uzavřením smlouvy seznámil s tím, že se jedná o změnu dodavatele a dále jej seznámil s vzorovým poučením o právu na odstoupení od Smlouvy, včetně vzorového formuláře pro
odstoupení od Smlouvy, které jsou k dispozici na webu Obchodníka www.ecope.cz. Zákazník zároveň souhlasí, aby Obchodník zpracovával osobní údaje Zákazníka dle VOP, bod 9.2. V případě předčasného ukončení Smlouvy ze strany Zákazníka, je Zákazník povinen uhradit smluvní pokutu
ve výši dle platného Ceníku rozšířených služeb a to za každé odběrné místo uvedené ve Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že 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. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zahájení dodávky.

Poznámka:

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že veškeré údaje uvedené ve smlouvě jsou ke dni podpisu smlouvy platné a pravdivé a že se seznámil s Ceníkem Obchodníka a Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

Datum - místo podpisu:
Identifikační údaje zástupce:

-

Datum přijetí smlouvy:
Podpis obchodníka (jeho zástupce):

Podpis zákazníka:

Jméno, příjmení prodejce

na základě plné moci

Eco Power Energy s.r.o.,Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6; Zákaznická linka: +420 702 187 376; Zákaznické centrum: Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 ; E-mail: energie@ecope.cz, www.ecope.cz
IČO: 02 01 05 34; DIČ: CZ 02 01 05 34; Obchodní rejstřík: Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 214502; Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Číslo účtu: 6698462/0800; Číslo licence pro obchod s plynem: 241533278, RÚT: 31621

V03-01/16

ID prodejce:

Eco Power Energy s.r.o.
Plná moc
Zmocnitel - Zákazník:
Jméno, příjmení:
Datum narození:

Trvalé bydliště:
Ulice:

Č.p./Č.o.:

Obec:

PSČ:

Specifikace odběrného místa:
Ulice:

Č.p./Č.o.:

Obec:

PSČ:

EIC kód:

Zmocněnec - Obchodník
Eco Power Energy s.r.o.
Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6
IČO: 02010534, DIČ: CZ 02010534

Tímto uděluji (-e) pro komoditu PLYN
Plnou moc výše uvedenému Obchodníkovi k provedení veškerých právních jednání (včetně písemných) souvisejících se změnou dosavadního dodavatele komodity, včetně ukončení stávajícího smluvního vztahu s
dosavadním dodavatelem komodity (zejména výpovědí, odstoupením či dohodou) pro výše uvedené odběrné místo / uvedená odběrná místa. Dále uděluji plnou moc Obchodníkovi k uzavření smlouvy o připojení a smlouvy
odistribuci s místně příslušným distributorem pro výše uvedené odběrné místo / uvedená odběrná místa. V případě, že by můj stávající dodavatel plynu požádal o pozastavení procesu standardní změny dodavatele dle
ust.§111, odst. 3 Vyhlášky č.349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění (dále jen „VyhláškaP“), prohlašuji tímto v souladu s ust. § 112, odst. 3 VyhláškyP, že i nadále trvám na změně mého stávajícího
dodavatele plynu tak, aby se mým dodavatelem plynu stal Zmocněnec.

Poznámka:

Podpis zmocnitele - Zákazníka:
Dne:

v

Podpis:

Eco Power Energy s.r.o.,Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6; Zákaznická linka: +420 702 187 376; Zákaznické centrum: Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 ; E-mail: energie@ecope.cz, www.ecope.cz
IČ: 02 01 05 34; DIČ: CZ 02 01 05 34; Obchodní rejstřík: Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 214502; Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Číslo účtu: 6698462/0800; Číslo licence pro obchod s plynem: 241533278, RÚT: 31621

