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SMLOUVA
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN  

oprávněnému zákazníkovi (dále jen „Smlouva“)

OPRÁVNĚNÝ ZÁKAZNÍK – DOMÁCNOST

JMÉNO,  
PŘÍJMENÍ

DATUM 
NAROZENÍ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU    

ULICE Č. P. / Č. O.                                     PSČ

OBEC                                  MÍSTNÍ ČÁST

TELEFON      E-MAIL      

ZÁKAZNÍK JIŽ   MÁ    NEMÁ   UZAVŘENU SMLOUVU O DODÁVCE ELEKTŘINY S OBCHODNÍKEM (pokud ano, vyplňte zák. číslo)

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny v napěťové hladině nn a převzetí odpovědnosti za odchylku a zajištění distri-
buce elektřiny a systémových služeb, 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 do odběrného místa dodanou elektřinu a uhradit Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku elektřiny 
a distribuční služby v souladu se Smlouvou.

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA   EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA (pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu)   POUŽÍT ADRESU ODBĚRNÉHO MÍSTA JAKO ZASÍLACÍ ADRESU

ULICE Č. P. / Č. O.                                     PSČ

OBEC                                  MÍSTNÍ ČÁST

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ   1 F   3 FÁZOVÉ  HODNOTA JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM      A         PŮVODNÍ OBCHODNÍK

PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA (viz zúčtovací faktura)   _______________  kWh/rok PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ DODÁVKY

SMLOUVA SE STÁVAJÍCÍM DODAVATELEM ELEKTŘINY JE SJEDNÁNA NA DOBU      NEURČITOU  URČITOU DO

ZÁKAZNÍK PODAL VÝPOVĚĎ STÁVAJÍCÍMU DODAVATELI, A TO S DATEM UKONČENÍ SMLOUVY K

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA 

D STANDARD D AKUMULACE 8 D AKUMULACE 16 D PŘÍMOTOP D TEPELNÉ ČERPADLO  D ELEKTRICKÉ TOPENÍ D VÍKEND

 D01d     D02d   D25d     D26d   D35d     D45d  D55d     D56d  D57d  D61d

PRODUKTOVÁ ŘADA  COMFORT  eTARIF  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  Cena elektřiny je pro sjednaný „Produkt“ elektřiny dána aktuálně platným Ceníkem Obchodníka

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PLATEB   BANKOVNÍ INKASO   VLASTNÍ PODNĚT   SIPO (jen pro zálohy) – spojovací číslo:

VÝŠE ZÁLOHY 
                              ,- Kč/měs. ČÍSLO ÚČTU/KÓD BANKY*DO PRVNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

 Aplikace ČEZ ON-LINE  ZASÍLÁNÍ FAKTUR V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ – PDF SOUBOR  Zpoplatněná doplňková služba ČEZ ASISTENT

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

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Ceníkem 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 Účastníků tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny  
k platnému uzavření Smlouvy. Dodávka elektřiny bude zahájena dne, kdy bude ukončena dodávka předchozího dodavatele elektřiny, pokud taková byla sjednána.

ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej, s. r. o. 

Ing. Ondřej Pícha, na základě plné moci

ZA ZÁKAZNÍKA
DATUM A MÍSTO

PODPISJMÉNO A PŘÍJMENÍ

PLNÁ MOC  

Já, _______________________________________________________________________________________________________, datum narození  __________________________, 

bytem ______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
uděluji tímto plnou moc společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., sídlo: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ: 27 23 24 33, DIČ: CZ27232433, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349, ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek elektřiny touto společností na základě uzavřené smlouvy o sdružených

službách dodávky elektřiny do odběrného místa EAN
        zejména:

 k ukončení stávajícího smluvního vztahu s dosavadním dodavatelem elektřiny pro toto odběrné místo;
 k zjištění údajů ze stávající smlouvy – např. EAN kódu, doby trvání a data ukončení smlouvy;
 k uzavření smlouvy o připojení tohoto odběrného místa s provozovatelem distribuční soustavy.

V ______________________________________   dne ______________________  Podpis zmocnitele ________________________________________

OBCHODNÍK
ČEZ Prodej, s. r. o. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČ: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  

v Praze, oddíl C, vložka 106349 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141015905 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | cez@cez.cz | www.cez.cz | Zákaznická linka 371 100 100; 840 840 840
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KAMPAŇ    

               
IDZ      

CERTIFIKACE OZ    

* číslo účtu je nutné uvést pro potřeby vyúčtování

N
ez

ap
om

eň
te

 z
de

 2
× 

po
de

ps
at

!

ULOŽITVYTISKNOUT


	Textové pole1: 
	Textové pole2: 
	Textové pole3: 
	Textové pole4: 
	Textové pole15: 
	Textové pole18: 
	Textové pole37: 
	Textové pole40: 
	Textové pole41: 
	Textové pole42: 
	Textové pole39: 
	Textové pole38: 
	Textové pole34: 
	Textové pole33: 
	Textové pole35: 
	Textové pole36: 
	Textové pole32: 
	Textové pole19: 
	Textové pole20: 
	Textové pole21: 
	Textové pole25: 
	Textové pole28: 
	Textové pole31: 
	Textové pole24: 
	Textové pole27: 
	Textové pole30: 
	Textové pole23: 
	Textové pole26: 
	Textové pole29: 
	Textové pole7: 
	Textové pole6: 
	Textové pole9: 
	Textové pole11: 
	Textové pole10: 
	Textové pole12: 
	Textové pole13: 
	Textové pole14: 
	Textové pole17: 
	Textové pole16: 
	Textové pole8: 
	Textové pole5: 
	C1: Ano
	C2: Ano
	C3: Off
	C4: Ano
	C5: Ano
	C6: Ano
	C7: Ano
	C8: Ano
	C9: Ano
	C10: Ano
	C11: Ano
	C18: Ano
	C20: Ano
	C24: Ano
	C23: Ano
	C25: Ano
	C21: Ano
	C22: Ano
	C19: Ano
	C12: Ano
	C13: Ano
	C14: Ano
	C15: Ano
	C16: Ano
	C17: Ano
	Textové pole22: 
	VYTISKNOUT: 
	ULOŽIT: 


