
(dále jen "Smlouva")

1) právnická osoba

Název / Obchodní firma:

Sídlo (adresa):
Ulice:
Obec:

Telefon: Email:
vedená u

Zastoupen: jednatelem dle plné moci ze zákona
Titul: Jméno:

Datum nar.
2) fyzická osoba ( ivnostník)

Titul:

Sídlo (adresa):
Ulice:
Obec:

Telefon: Email:
Zastoupen: dle plné moci ze zákona

Titul: Jméno:
Datum nar.

Ulice:
Obec:

Titul:

Ulice:
Obec:

. .

Obchodník:

ST Energy s.r.o., sídlo Praha Lisabonská 2394/4, 190 00, 60462523, CZ60462523, Obchodní
je zapsána v OR vedeného soudem v Praze, sp.zn. C 26337; Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,

Praha; 7122629001/5500; licence: 141018257 - skupina 14, registrace u OTE: 5750, tel: 222 741 001, 222 741
000, email: info@stenergy.cz, web: www.stenergy.cz (dále jen jako "Obchodník" nebo "Dodavatel")

Zákazník:

Jméno:

Jméno:

Datum nar.

Touto Smlouvou o sdru ených slu bách dodávky se Obchodník zavazuje ve vymezeném období zajistit pro
Zákazníka dodávky v souladu se specifikací uvedenou v této a v souladu s právními a s
Obchodními podmínkami dodávky a sdru ených slu eb dodávky Obchodníka (dále jen “OP“ nebo "Obchodní
podmínky"), které jsou nedílnou této Smlouvy, a dále zajistit na vlastní jméno a na vlastní dopravu a
související sl y. Obchodník tímto za odchylku v dodávce Zákazník se zavazuje a
zaplatit Obchodníkovi dohodnutou cenu za dodávku a dopravu a související slu by, to vše v souladu s touto Smlouvou

Sjednaný produkt:

Datum nar.

1025266651/6100; č. licence: 241018258 - skupina 14, č. registrace u OTE: 5750, tel: 222 741 022, 222 741 000, 
email: info@stenergy.cz, web: www.stenergy.cz (dále jen jako "Obchodník" nebo "Dodavatel")

ˇ



1) Standard Produkt:

Standard 24 Standard AKU 8 Standard AKU 16
C01d C02d C03d C25d C26d C27d C35d

C45d C55d C56d C62d

2) jiná (vyspecifikovat):

PRE distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

B C jednofázové
EAN: 8 5 9 1 8 2 4

A
) VT kWh NT kWh

Wh

Ulice:

Obec:

*) VT = vysoký tarif; NT = nízký tarif 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu:
od podpisu této Smlouvy a) po dobu 

b) do: . .

. .

Pohyblivá:
Slevový program: ano ne

ST - Jistota 12 ST - Jistota 24 ST - Jistota 36 ST - Jistota 48 ST - Jistota 60

ST - Jistota 72 ST - Jistota 84 ST -Jistota 96 ST - Jistota 108 ST - Jistota 120

E-tarif Slevový program Solidarita

Fixní: Vyspecifikovat: VT NT bez DPH

tj. VT NT % DPH*

% DPH*

Pokud je tato Smlouva uzavírána ze strany Zákazníka z dodavatele, bere tímto Zákazník na e
závazek Obchodníka zajistit pro Zákazníka dodávku a dopravu je závislý na smluvního vztahu
Zákazníka s dodavatelem a e Obchodník zahájit dodávku a po dodávek

Cenové podmínky:

U Smlouvy na dobu platí, e pokud jedna ze smluvních stran 3 uplynutím doby, na
kterou je Smlouva sjednána, neoznámí druhé smluvní e trvá na Smlouvy, Smlouva se

Doba trvání smlouvy:



Platební podmínky:

Zálohy:

Periodicita záloh:

Splatnost záloh:

jiná  -  k

e-mail poštou

Banka: /
bankovní inkaso

S PO*

poštovní poukázka (Zákazník vyplní sám)

jiný specifikace:

/

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

4. nformace pro Zákazníka - Podnikatele Ano Ne

Ano Ne

6. Slevový program Ano Ne

Datum: . . Datum: . .

V: V:

Podpis ST Energy s.r.o.: Podpis zákazníka:

Datum: . . V

Podpis obchodního zástupce:

V této souvislosti Obchodník Zákazníka e v vrácení jiným ne bankovním

*) Obchodník Zákazníka a e v rady záloh slu by S PO je z technických platbu na první

Tato Smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu poslední ze smluvních stran. V e je tato Smlouva uzavírána
ze strany Zákazníka z dodavatele, Obchodník není povinen zajistit pro Zákazníka dodávku a dopravu

ne bude vykonána dodavatele v souladu s závaznými a provozním
provozovatele soustavy nebo Zákazník tímto á Obchodníka o

dodávek a dopravy a souvisejících sl b dle této Smlouvy uplynutím pro odstoupení od smlouvy. Zákazník
svým podpisem stvrzuje, e se seznámil s Obchodními podmínkami Obchodníka a Ceníkem Obchodníka, které jsou nedílnou

této Smlouvy, jejich obsahu a s cenami tam uvedenými souhlasí. Smluvní strany prohlašují, e si tuto
Smlouvu a správnost veškerých informací v ní uvedených, zejména pak nacionále a samy zkontrolovaly, a
tímto tedy prohlašují, e všechny jimi do Smlouvy uvedené je jsou správné a pravdivé. Zákazník svým podpisem dále
stvrzuje, e Smlouvu na vlastní a ne v tísni ani za nevýhodných podmínek.
Tato Smlouva byla na ádost Zákazníka a je smluvními stranami pov vána za smlouvu
v prostorách obvyklých k podnikání.
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