Zaměstnanec skupiny Veolia, který
objednává benefit

Osobní číslo
zaměstnance:

Číslo smlouvy ROD:

240020

Vyplňuje obchodník

Číslo partnera ROD:

Vyplňuje obchodník

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
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Identifikátor odběrného místa je základní údaj (ke zjištění ze stávající faktury, smlouvy).
(V případě zcela nové nemovistosti, která doposud nebyla připojena k síti, nebude vyplněn.)

Obchodník

Veolia Komodity ČR, s.r.o. Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74, www.vekom.cz
Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-7794950287/0100; IČO 258 46 159, DIČ CZ25846159, sp.zn. C 21431 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zákazník

Kontaktní údaje:

Osoba, se kterou je uzavřena smlouva o připojení daného odběrného místa. (Smlouva o připojení je smlouva mezi
distributorem a vlastníkem odběrného místa.)

Jméno:

Josef

Příjmení:

Čech

Titul:

Mgr.

Datum narození:

1.1.1111

Ulice:

Mlýnská

Město:

Ostrava 1

Email:

josef.cech@osobniemail.cz

Osobní kontakt

Č.p/č.o.:

534/3

PSČ:

702 00

721 111 111

Telefon:

Ke zjištění např. ze stávající smlouvy či posledního vyúčtování

Odběrné místo

Adresa odběrného místa (pokud je odlišná od adresy Zákazníka):
Uvede zákazník, ke zjištění např. ze stávající smlouvy či
Č.p/č.o.: V případě nového odběru uvést odhad.
posledního vyúčtování.

Ulice:

PSČ:

Město:

Vyplnit v případě dvoutarifní sazby

Připojení:

jednofázové

třífázové
D02d

Sjednaná distribuční sazba:

Hodnota jističe před elektroměrem [A]:
Roční spotřeba:

Stávající dodavatel k datu podpisu této smlouvy:

Platební podmínky
Výše zálohy včetně DPH:
(určuje Zákazník)

Bankovní údaje:

650
Banka:

zvolit 1 způsob)

2,1

E.ON Energie, a.s.

31.10.2017

NT (MWh):
PRE, a.s.

Jiný:

Datum zahájení dodávky:

Datum po uplynutí výpovědní lhůty. Pokud se jedná
o nový odběr, nebo požadujete zajištění výpovědi,
zůstane tato i vedlejší kolonka prázdná.

1.11.2017

Min. 1 den po ukončení
dodávek od stávajícího
dodavatele

Určuje si zákazník sám. Nejlépe zaokrouhlit min.
na padesátikoruny.

KB
Inkaso

Způsob úhrady plateb: (nutno

VT (MWh):

ČEZ Prodej, s.r.o.

Pokud se jedná o nové
odběrné
místo apod., tato ukončení dodávky elektřiny od původního dodavatele:
Datum předpokládaného
kolonka nebude vyplněna

25

93-45261111111

Č.účtu:

Kód banky:

0100

Nutné vždy (pro případ přeplatku po vyúčtování).

SIPO (spojovací číslo)
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Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky (VOP), ceník, platební kalendář a objednávka podepsaná zaměstnancem skupiny Veolia.
Faktury budou zákazníkovi zasílány na výše uvedený email. Svým podpisem Zákazník stvrzuje, že se s VOP seznámil, jejich obsahu porozuměl a s jejich použitím
bez výhrad souhlasí. Zákazník zároveň bere na vědomí a souhlasí, že VOP a ceník mohou doznávat změn. Zákazník je oprávněn svůj nesouhlas se změnou VOP
nebo ceníku vyjádřit odstoupením od smlouvy ve lhůtě a způsobem uvedeným ve VOP. Způsob oznámení změny ceníku a VOP je uveden ve VOP. Uvedením
inkasa jako způsobu platby uděluje Zákazník Obchodníkovi souhlas, aby inkasoval z uvedeného účtu měsíční zálohy a konečné roční vyúčtování za dodaný plyn.
Zároveň se Zákazník zavazuje, že u banky, která tento účet vede, zřídí povolení inkasních plateb ve prospěch účtu Obchodníka.
Zákazník bere na vědomí, že Obchodník pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace mezi smluvními stranami v nezbytném rozsahu
Smlouvu si vytiskněte ve dvou vyhotoveních.
shromažďuje a zpracovává osobní údaje Zákazníka a kontaktních osob Zákazníka uvedených v této smlouvě a dále veškeré osobní údaje spojené s plněním této
smlouvy. Veškeré informace o tom, jak Obchodník osobní údaje zpracovává a chrání, jsou uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zákazník a jeden Obchodník.
V

Podpis Zákazníka:

dne:

V Ostravě dne:

Podpis Obchodníka:

Podepíše obchodník

