ČÍSLO SMLOUVY:

R

Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny

Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru elektřiny ze sítě NN (dále jen Smlouva) uzavřená v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění.
DODAVATEL

FONERGY s.r.o., se sídlem Stojanova 1334, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 29308607, DIČ: CZ29308607, info@fonergy.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště, 107-3843880257/0100

ZÁKAZNÍK
Domácnost
Titul

Příjmení

Telefon

E-mail

ZO

Datum narození

Jméno

Firma

Obchodní firma

IČ

Zástupce

Telefon

E-mail

Číslo popisné

Číslo orientační

DIČ

Adresa trvalého bydliště / sídlo společnosti
Ulice

Obec

PSČ

Korespondenční adresa
Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

PSČ

Specifikace odběrného místa
Odběrné místo

Předp. termín zahájení dodávky

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

PSČ

Distribuční území

Distribuční sazba

EAN kód

Původní dodavatel

Hodnota jističe před elektroměrem

Roční spotřeba NT

Roční spotřeba VT

Platební podmínky
Výše zálohy

Typ smlouvy

Časovost záloh

Způsob platby

Spojovací číslo

Bankovní účet

Plná moc

Závěrečná ustanovení

Zákazník podpisem Smlouvy uděluje Dodavateli plnou moc ke všem
úkonům souvisejícím se změnou dodavatele elektřiny k výše uvedenému
OPM, zejména k:

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností ode dne podpisu oběma
smluvními stranami. Účinnost Smlouvy nastává dnem zahájení dodávky elektřiny.
Zákazník svým podpisem stvrzuje pravdivost uvedených údajů a že se seznámil s
Obchodními podmínkami a ceníkem Dodavatele, jež tvoří nedílnou součást
Smlouvy. Smlouva může být měněna pouze písemnou formou. Smluvní strany
prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich skutečné a svobodné vůle,
na důkaz čehož připojují své podpisy včetně místa a data podpisu. Byla-li Smlouva
uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání, může zákazník v souladu s § 1829
občanského zákoníku od Smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu, a to ve
lhůtě čtrnácti dnů ode dne zahájení dodávky.

- ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem elektřiny
- uzavření smlouvy o připojení elektřiny s příslušným provozovatelem
distribuční soustavy
- uzavření smlouvy o distribuci elektřiny s příslušným provozovatelem
distribuční soustavy
- vyřízení změny dodavatele u OTE, a.s.

Datum
Podpis
zákazníka

Místo podpisu

Datum
Podpis
dodavatele

Místo podpisu

