SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH
DODÁVKY ELEKTŘINY/PLYNU
DOMÁCNOSTI
(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle zák. č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v platném
znění a v souladu se zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), mezi:
DODAVATELEM
a ZÁKAZNÍKEM

Prodejce
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Europe Easy Energy a. s., Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28603001, DIČ: CZ28603001
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PŘEDMĚT SMLOUVY
Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi elektřinu a/nebo zemní plyn vymezené množstvím a časovým průběhem a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet dopravu elektřiny
a/nebo přepravu plynu, distribuci plynu a související služby. Zákazník se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu za dodanou elektřinu nebo zemní plyn a za dopravu elektřiny nebo
přepravu plynu, distribuci plynu a související služby cenu regulovanou. Uzavřením Smlouvy dochází k přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném místě na Dodavatele.
SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
KOMODITA
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k odběrnému místu)

Sjednání pojištění je platné dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami a účinné dnem zahájení dodávek elektřiny/zemního plynu do odběrného místa. Podmínky pojištění se řídí zejména pojistnými podmínkami asistenčních služeb, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy a se kterými se Zákazník při uzavření Smlouvy
podrobně seznámil, což stvrzuje svým podpisem níže. Pojistné podmínky asistenčních služeb jsou k dispozici i na webových stránkách naší společnosti (www.3-e.cz).

Platnost, doba trvání a ukončení Smlouvy

Platnost Smlouvy je dána dnem podpisu druhé ze smluvních stran. Účinnost nastává dnem zahájení dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu (dále také „komodity“). Smluvní závazek na dobu určitou
se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na jakou byl sjednán, pokud Zákazník nejpozději 3 kalendářní měsíce před uplynutím původního závazku neoznámí písemně Dodavateli, že trvá na jeho
ukončení. Výpovědní lhůta u smluvního závazku na dobu neurčitou je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách dodávky komodity. V případě uzavření Smlouvy distančním způsobem nebo
mimo obchodní prostory Dodavatele je Zákazník, který Smlouvu uzavřel v postavení spotřebitele, oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s § 11a odst. 2) energetického zákona ve spojení s § 1829
odst. 1) občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Zákazník pro tento případ výslovně žádá, aby Dodavatel zahájil dodávku komodity již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
pokud byl jako den zahájení dodávky sjednán den spadající do 14 denní lhůty pro odstoupení. V případě odstoupení je Zákazník povinen uhradit Dodavateli částku úměrnou rozsahu uskutečněné
dodávky komodity a ostatních poskytnutých služeb v souladu s Ceníkem do doby, kdy Dodavatele informoval o odstoupení od Smlouvy. Zákazník potvrzuje, že jej Dodavatel před uzavřením Smlouvy
seznámil se vzorovým poučením o právu na odstoupení od Smlouvy včetně vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy, které jsou k dispozici na webu Dodavatele www.3-e.cz. Údaje specifikující odběrné místo Zákazníka zadal do Smlouvy Zákazník a Zákazník odpovídá za jejich správnost. V případě dodatečného zjištění, že tyto údaje neodpovídají skutečnosti nebo v případě dodatečné
změny těchto údajů, je Dodavatel oprávněn vycházet ze skutečných údajů, a to i zpětně. Není-li prokázán opak, považují se za skutečné údaje ty údaje, které jsou evidovány příslušným provozovatelem
distribuční soustavy. Zákazník podpisem potvrzuje, že se seznámil s Ceníkem Dodavatele a Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky komodity, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Zákazník
podpisem této Smlouvy potvrzuje, že před podpisem Smlouvy od Dodavatele ceník převzal a bez výhrad jej akceptuje. Zákazník potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených na Smlouvě. Osoby
uzavírající tuto Smlouvu prohlašují, že jsou oprávněny k platnému uzavření Smlouvy.
Zákazník tímto uděluje Dodavateli plnou moc k zastupování při jednání se všemi účastníky trhu s elektřinou a plynem ve věci podmínek dodávky elektřiny a plynu, uzavření a ukončení smluv souvisejících
se změnou dodavatele/odběratele elektřiny a plynu a jejich distribucí pro všechna odběrná místa (dále jen OM) uvedená ve Smlouvě, jakož i k činění dalších právních úkonů vůči třetím osobám směřujícím
ke zrušení jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem jsou dodávky elektřiny a plynu a jejich distribuce (zejm. odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy, oznámení o záměru neprodloužit smluvní vztah, dohoda
o trvání smluvního vztahu, odvolání plných mocí udělených jiným osobám k jakýmkoliv jednáním týkajícím se všech OM uvedených ve Smlouvě) a ke změně dodavatele zpět na Dodavatele. Dále pak
k uzavření/změně/ukončení smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy (dále jen SOD)/smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen SOP) a k jednání o obsahu SOD/SOP ve věci všech OM
uvedených ve Smlouvě s příslušným provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS) a zároveň k předávání příslušné dokumentace dotčeným účastníkům trhu s elektřinou a plynem. Dále Zákazník
zmocňuje Dodavatele k vyžádání a přijetí technických údajů o všech OM uvedených ve Smlouvě, tj. zejména: pro OM elektřiny k získání EAN kódu ke každému jednotlivému OM, dále pak k získání čísel
míst spotřeby, čísel elektroměrů, distribučních sazeb, počtu fází, hodnot jističe a údajů o výši záloh a jejich periodicitě a taktéž k získání adres míst spotřeby. Pro OM plynu k získání EIC kódu ke každému
jednotlivému OM, dále pak k získání čísel míst spotřeby, čísel plynoměrů, údajů o spotřebě za minulá období, údajů o kódech využití OM, časovosti a charakteru odběrů, údajů o výši záloh a jejich periodicitě
a taktéž k získání adres míst spotřeby. Dodavatel je zmocněn požadovat a přijímat od stávajícího dodavatele, PDS a OTE, a. s. jakékoliv informace o OM ohledně smluvního závazku nebo stávající SOD
a SOP, a to zejména dobu trvání smluvního závazku a datum jeho ukončení, výpovědní lhůty či další technické informace týkající se OM a zastupovat Zákazníka u OTE, a. s. Zákazník prohlašuje, že pokud
jeho stávající dodavatel podá ve smyslu ustanovení vyhl. č. 408/2015 Sb. (dále jen „Pravidla trhu s elektřinou“) nebo ve smyslu ustanovení vyhl. č. 349/2015 Sb. (dále jen „Pravidla trhu s plynem“) žádost
o pozastavení procesu změny dodavatele, tak i přes tuto skutečnost na změně dodavatele trvá. Dodavatel je oprávněn vykonávat veškerá jednání za Zákazníka také v elektronické formě.
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Plná moc a prohlášení Zákazníka

