3ĜHGVPOXYQt,1)250$&(SUR]iND]QtND6SRWĜHELWHOH
NH6PORXYČRGRGiYFHHOHNWULFNpHQHUJLHDNH6PORXYČRVGUXåHQêFKVOXåEiFKGRGiYN\HOHNWULFNpHQHUJLH
Obchodník:
ST
STEnergy
Energys.r.oVtGOR3UDKD/LEHĖ/LVDERQVNi36ý,ý2',ý&=2EFKRGQtUHMVWĜtN6SROHþQRVWMH
s.r.o.VtGOR2FHUOiUVNi3UDKD36ýSURYR]RYQD5DGOLFNi3UDKD36ý,ý2
ˇ
]DSViQDY25YHGHQpKR0ČVWVNêPVRXGHPY3UD]HVS]Q&%DQNRYQtVSRMHQt5DLIIHLVHQEDQNDV3UDKDýtVOR~þWX
',ý&=2EFKRGQtUHMVWĜtN6SROHþQRVWMH]DSViQDY25YHGHQpKR0ČVWVNêPVRXGHPY3UD]HVS]Q&
þOLFHQFHVNXSLQDþUHJLVWUDFHX27(WHOHPDLOLQIR#VWHQHUJ\F]ZHEZZZVWHQHUJ\F]
%DQNRYQtVSRMHQt(TXDEDQNDV3UDKDþtVOR~þWXþOLFHQFHVNXSLQDþUHJLVWUDFHX27(
(dále
jen "Obchodník" nebo "Dodavatel")
WHOHPDLOLQIR#VWHQHUJ\F]ZHEZZZVWHQHUJ\F]
GiOHMHQMDNRObchodník" nebo "Dodavatel")

Obchodník tímto ve smyslu ustanovení § 1811 a § 1820 ]iNþ 89/2012 Sb., REþDQVNê zákoník (dále jen REþDQVNê zákoník") VGČOXMH
budoucím ]iND]QtNĤP (dálen jen jako "Zákazník" nebo "Zákzaníci") podstatné údaje a VNXWHþQRVWL pro X]DYĜHQt Smlouvy o dodávce
elektrické energie (dále jen jako "Smlouva o dodávce elektrické energie") a Smlouvy o VGUXåHQêFK VOXåEiFK dodávky elektrické energie
(dále jen jako "6PORXYDRVGUXåHQêFKVOXåEiFK  GiOHREHFQČDVSROHþQČMHQMDNR6PORXYD 
Základní charakteristika uzavírané Smlouvy:
2EFKRGQtND=iND]QtNVSROXX]DYtDMt6PORXYXRGRGiYFHHOHNWULFNpHQHUJLHQHER6PORXYXRVGUXåHQêFKVOXåEiFK
3ĜHGPČWHP6PORXY\MH
a) závazek Obchodníka zajistit dodávky elektrické energie vymezené PQRåVWYtP þDVRYêP SUĤEČKHP a dalšími
charakteristikami Produktu vymezenými QtåH v tomto dokumentu a v Ceníku Obchodníka; v SĜtSDGČ X]DYĜHQt Smlouvy o
VGUXåHQêFK VOXåEiFK se Obchodník VRXþDVQČ zavazuje zajistit na vlastní jméno a na vlastní ~þHW distribuci elektrické energie,
VOXåE\ strukturování (tj. pokrytí sezónního RGEČUX dle SRWĜHE Zákazníka) a další VOXåE\ související s dodávkou (dále také jen
„GLVWULEXþQtVOXåE\“);
b) závazek Zákazníka zaplatit platit Obchodníkovi cenu (úplatu) za VSRWĜHERYDQRX elektrickou energii, v SĜtSDGČ Smlouvy o
VGUXåHQêFK dodávkách se Zákazník zavazuje zaplatit Obchodníkovi URYQČå za GLVWULEXþQt VOXåE\ a související VOXåE\ Yþ
SĜtVOXãQêFK daní a SRSODWNĤ to vše dle platného Ceníku Obchodníka (není-li dohodnuto jinak), Ceníku UR]ãtĜHQêFK VOXåHE a
YêNRQĤD&HQRYêFKSĜHGSLVĤ
6PORXYDMHX]DYtUiQDQDGREXQHXUþLWRXQHERQDGREXXUþLWRXDWRGOHGRKRG\VPOXYQtFKVWUDQ
U Smlouvy X]DYĜHQp na dobu XUþLWRX platí, åH pokud jedna ze Smluvních stran (tj. Zákazník nebo Obchodník) QHMPpQČ 3 PČVtFH SĜHG
uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána, StVHPQČ neoznámí druhé Smluvní VWUDQČ åH trvá na XNRQþHQt Smlouvy, Smlouva se
DXWRPDWLFN\SURGOXåXMHRVWHMQpREGREtQDMDNpE\ODSĤYRGQČX]DYĜHQDDWRLRSDNRYDQČ

V SĜtSDGČ X]DYĜHQt Smlouvy na dobu QHXUþLWRX lze Smlouvu MHGQRVWUDQQČ Y\SRYČGČW kteroukoliv smluvní stranou; YêSRYČGQt doba Smlouvy je
3 PČVtFH od prvního dne PČFtFH následujícího po PČVtFL v QČPå byla písemná YêSRYČć GRUXþHQD druhé smluvní VWUDQČ Smlouvu je PRåQp
XNRQþLW Wpå dohodou nebo odstoupením od Smlouvy. Nejkratší doba, po kterou bude tedy PĤåH Smlouva strany zavazovat: od RNDPåLNX
X]DYĜHQt6PORXY\GRSRVOHGQtKRGQHYêSRYČGQtGRE\DYãDNYSĜtSDGČXNRQþHQt6PORXY\GRKRGRXPĤåHWDWRGREDEêWSĜtSDGQČLNUDWãt
Základní vlastnosti / popis komodity:
Komodita: elektrická energie
6SRWĜHEDSO\QXMH~þWRYiQDYN:KSĜtSDGQČY0:K SĜLþHPå0:K N:K
Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem elektrické energie?
Dodavatelem je VSROHþQRVW od Qtå Zákazník kupuje samotnou elektrickou energii coby komoditu. Mezi dodavateli si PĤåH Zákazník vybrat a
VPORXYXX]DYĜtWVMDNêPNROLYGRGDYDWHOHP
Distributorem je VSROHþQRVW která ]DMLãĢXMH transport elektrické energie do domácnosti Zákazníka. Distributor je dán územím, ve kterém se
RGEČUQpPtVWR=iND]QtNDQDFKi]tSURWR=iND]QtNGLVWULEXWRUD]PČQLWQHPĤåH
Pokud tedy Zákazník X]DYĜH s Obchodníkem coby dodavatelem smlouvu o VGUXåHQêFK VOXåEiFK dodávky elektrické energie, XPRåQt tak
2EFKRGQtNRYLVSRMLWGLVWULEXFL GRSUDYX DGRGiYNXGRMHGQpIDNWXU\D=iND]QtNWDNURYQČåGRVWDQČNDåGRURþQČSRX]HMHGQRY\~þWRYiQt
Pokud však Zákazník X]DYĜH s Obchodníkem coby dodavatelem pouze smlouvu o dodávce elektrické energie, bude Zákazník hradit dvojí
IDNWXU\ UHVSGYČY\~þWRYiQt MHGQ\2EFKRGQtNRYLFRE\GRGDYDWHOLDGUXKpGLVWULEXWRURYL
=iNODGQtFKDUDNWHULVWLNDSURGXNWĤSURGXNWRYpĜDG\6WDQGDUG
XSĜHVQČQt
SURGXNWRYpĜDG\
Standard 24

GLVWULEXþQt
sazba
D01d
D02d
D25d

VWUXþQiFKDUDNWHULVWLND
-HGQRWDULIQtSURGXNWSURYãHREHFQRXVSRWĜHEX±MHYKRGQêSUR]iND]QtN\NWHĜtY\XåtYDMtHOHNWĜLQXSUR
EČåQRXVSRWĜHEX1HSRXåtYDMtHOHNWULFNpVSRWĜHELþHNWHUpVORXåtNY\WiSČQtQHERRKĜHYXYRG\&HQDMH
platná po celých 24 hodin po všechny dny roku.
'YRXWDULIQtSURGXNWSUR]iND]QtN\NWHĜtSRGVWDWQRXþiVWVSRWĜHERYDQpHOHNWĜLQ\Y\XåtYDMtSUR

Standard AKU 8

D26d
'G

'YRXWDULIQtSURGXNWSUR]iND]QtN\NWHĜtSRGVWDWQRXþiVWVSRWĜHERYDQpHOHNWĜLQ\Y\XåtYDMtSUR
DNXPXODþQtY\WiSČQtQHERSURDNXPXODþQtRKĜHYYRG\ KRGLQGHQQČ 2GEČUMHUR]GČOHQQDGREX
Y\VRNpKRWDULIXDQt]NpKRWDULIXNG\GpONDSODWQRVWLQt]NpKRWDULIXMHPLQLPiOQČKRGLQGHQQČ

Standard AKU 16

D35d

'YRXWDULIQtSURGXNWSUR]iND]QtN\NWHĜtSRGVWDWQRXþiVWVSRWĜHERYDQpHOHNWĜLQ\Y\XåtYDMtSUR
NRPELQRYDQpV\VWpP\HOHNWULFNpKRY\WiSČQtDSURDNXPXODþQtRKĜHYYRG\2GEČUMHUR]GČOHQQDGREX
Y\VRNpKRWDULIXDQt]NpKRWDULIXNG\GpONDSODWQRVWLQt]NpKRWDULIXMHPLQLPiOQČKRGLQGHQQČ

6WDQGDUGSĜtPRWRS

D45d

'YRXWDULIQtSURGXNWSUR]iND]QtN\NWHĜtSRGVWDWQRXþiVWVSRWĜHERYDQpHOHNWĜLQ\Y\XåtYDMtSUR
SĜtPRWRSQpY\WiSČQtDSURDNXPXODþQtRKĜHYYRG\2GEČUMHUR]GČOHQQDGREXY\VRNpKRWDULIXD
Qt]NpKRWDULIXNG\GpONDSODWQRVWLQt]NpKRWDULIXMHPLQLPiOQČKRGLQGHQQČ

6WDQGDUG7ý

Standard víkend

D55d
D56d

D61d

'YRXWDULIQtSURGXNWSUR]iND]QtN\NWHĜtSRGVWDWQRXþiVWVSRWĜHERYDQpHOHNWĜLQ\Y\XåtYDMtSURY\WiSČQt
SRPRFtWHSHOQpKRþHUSDGODDSURDNXPXODþQtRKĜHYYRG\2GEČUMHUR]GČOHQQDGREXY\VRNpKRWDULIXD
Qt]NpKRWDULIXNG\GpONDSODWQRVWLQt]NpKRWDULIXMHPLQLPiOQČKRGLQGHQQČ
'YRXWDULIMHXUþHQSURFKDW\DREMHNW\XUþHQpNYtNHQGRYêPSRE\WĤPNG\UHåLPOHYQpKRSURXGX17
Qt]NêWDULI MHFHORURþQČVWDQRYHQRGSiWNXKRGLQGRQHGČOHKRGLQ7HQWRSURGXNWPĤåHWHY\XåtW
SRX]HYHVSRMHQtVGLVWULEXþQtVD]ERX'G

Obchodní podmínky Obchodníka:
Nedílnou VRXþiVWt uzavírané Smlouvy jsou URYQČå Obchodní podmínky dodávky elektrické energie a VGUXåHQêFK VOXåHE dodávky elektrické
HQHUJLH2EFKRGQtND GiOHMHQ23 NWHUpURYQČåWYRĜtMHGQX]SĜtORK6PORXY\
OP jsou GĤOHåLWp pro smluvní vztah mezi Obchodníkem a Zákazníkem, QHERĢ obsahují úpravu vzájemných práv a povinností. 1ČNWHUi smluvní
ujednání nejsou REVDåHQD v samotné 6PORXYČ ale v souladu s ustanovením §  REþDQVNpKR zákoníku jsou uvedena v OP. OP WYRĜt v
WLãWČQp SRGREČ coby SĜtORKD nedílnou VRXþiVW Smlouvy a spolu se Smlouvou jsou Zákazníkovi SĜHGiQ\ OP mají SĜHGQRVW SĜHG ustanoveními
REþDQVNpKR]iNRQtNX
23SRGOtKDMtPRåQRVWL]PČQ\]HVWUDQ\2EFKRGQtND
Cena:
&HONRYiFHQDHOHNWULFNpHQHUJLHVHVNOiGi]WČFKWRSRORåHN
 1HUHJXORYDQiVORåND XUþXMHGRGDYDWHO 
1.1) cena za dodávku elektrické energie - 7XWR si smluvní strany sjednávají ve 6PORXYČ Cenová nabídka Obchodníka je
stanovena Ceníkem Obchodníka. 'RVDåHQt dohody o této FHQČ je nezbytným SĜHGSRNODGHP pro X]DYĜHQt Smlouvy.
Obchodník PĤåH tuto VORåNX ceny PČQLW a to v souladu se zákonem þ 458/2000 Sb., energetický zákon, (dále jen "EZ") a OP
YSĜtSDGČ]YêãHQtWpWRVORåN\FHQ\Pi=iND]QtNSUiYRRG6PORXY\RGVWRXSLWYL]URYQČåQtåH 
 SHYQiFHQD]DRGEČUQpPtVWR
 5HJXORYDQiVORåND XUþXMH(5ÒVPOXYQtVWUDQ\VLQHPRKRXGRKRGQRXWFHQ\MLQp 
2.1) cena za distribuciWDWRPiGYČVORåN\
L SHYQRX VWiOiPČVtþQtSODWED]DUH]HUYRYDQêSĜtNRQGOHMPHQRYLWpSURXGRYpKRGQRW\MLVWLþH
LL SRK\EOLYRX SODWED]DRGHEUDQpPQRåVWYtHOHNWULFNpHQHUJLH
Ceny za distribuci elektrické energie se mohou u jednotlivých GLVWULEXþQtFK oblastí (tzn. v jednotlivých GLVWULEXþQtFK
oblastech) lišit.
 SRSODWHN]DVOXåE\RSHUiWRUDWUKX 27(
2.3) podpora OZE
 V\VWpPRYpVOXåE\
 'DQČ
 GDĖ]HOHNWĜLQ\
 GDĖ]SĜLGDQpKRGQRW\ '3+
V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) Zákonu þ  Sb., þiVW  o dani z HOHNWĜLQ\ je PRåQp od GDQČ osvobodit HOHNWĜLQX
pocházející ze VOXQHþQt energie, YČWUQp energie nebo geotermální energie, vyrobenou ve vodních elektrárnách, vyrobenou z biomasy nebo
SURGXNWĤ vyrobených z biomasy, vyrobenou z emisí metanu z X]DYĜHQêFK uhelných GROĤ nebo vyrobenou z palivových þOiQNĤ (dále Wpå
„ekologicky šetrná HOHNWĜLQD³  7DNRYp osvobození HOHNWĜLQ\ na ]iNODGČ její výroby je PRåQR aplikovat pouze tehdy, pokud lze GRVWDWHþQČ
YČURKRGQČ prokázat SĤYRG HOHNWĜLQ\ V SĜtSDGČ åH SĤYRG HOHNWĜLQ\ nelze prokázat, osvobození nelze uplatnit. Platí však, åH nelze v daném
IDNWXUDþQtPREGREtGRGDWYtFHHNRORJLFN\ãHWUQpHOHNWĜLQ\QHåNROLNMtE\ORQDE\WRY\UREHQR
Celková platba za ]DMLãWČQt dodávky a distribuce elektrické energie za SĜtVOXãQp ]~þWRYDFt období se Y\SRþWH dle SĜtVOXãQêFK právních
SĜHGSLVĤ a to na ]iNODGČ ~GDMĤ o VSRWĜHEČ QDPČĜHQpVWDQRYHQp Zákazníkovi a dle sjednané jednotkové ceny, SĜLþHPå se SĜLSRþWH MHãWČ GDĖ z
SĜLGDQpKRGQRW\
&HQ\GDOãtFKVOXåHESRVN\WRYDQêFKQDGUiPHFVPOXYQtFKSRGPtQHNMVRXXYHGHQ\Y&HQtNXUR]ãtĜHQêFKVOXåHEDYêNRQĤ2EFKRGQtND
Slevové programy:
9HãNHUpLQIRUPDFHQDMGHWHYSĜtOR]H6OHYRYêSURJUDP
Zálohy:
=iND]QtNMHSRYLQHQYSUĤEČKX]~þWRYDtFKREGREtSODWLW2EFKRGQtNRYLSUDYLGHOQp]iORK\

ýHWQRVW (periodicitu) záloh a výši záloh pro první ]~þWRYDFt období navrhuje Obchodník, a to SĜLPČĜHQČ dle ceny SĜHGSRNOiGDQpKR URþQtKR
RGEČUX elektrické energie a dle ceny distribuce, SĜtSDGQČ v souladu podmínkami sjednaných GRSOĖNRYêFK VOXåHE Obchodník má právo dle
WêFKå SULQFLSĤ výši a þHWQRVW záloh upravovat. 0RåQp ]SĤVRE\ úhrady záloh jsou následující: a) bankovním SĜHYRGHP b) souhlasem s
inkasem, c) 6,32 d) poštovní poukázkou - VORåHQNRX typu "A" (Zákazníkovi není zasílána, Zákzník ji vyplní sám), e) SĜtSDGQČ jiná. Hotovostní
platba není PRåQi V SĜtSDGČ ]SĤVREX úhrady záloh SURVWĜHGQLFWYtP VOXåE\ 6,32 je z technických GĤYRGĤ WĜHED platbu na první PČVtþQt
]iORKXSURYpVWEDQNRYQtPSĜHYRGHPþLSRãWRXYQtSRXNi]NRX VORåHQNRX 
Za SĜtVOXãQp ]~þWRYDFt období poskytne Obchodník Zákazníkovi Y\~þWRYiQt dodávky elektrické energie a GLVWULEXþQtFK VOXåHE dle platného
Ceníku Obchodníka, vymezené pravidelnými a / nebo PLPRĜiGQêPL RGHþW\ PČĜLGOD SĜtSDGQČ i odhady), to vše v souladu s OP. V této
souvislosti Obchodník Zákazníka YêVORYQČ XSR]RUĖXMH åH v SĜtSDGČ vrácení SĜHSODWNĤ jiným ]SĤVREHP QHå bankovním SĜHYRGHP bude
=iND]QtNRYL~þWRYiQPDQLSXODþQtSRSODWHNYHYêãLGOHDNWXiOQtKR&HQtNXUR]ãtĜHQêFKVOXåHEDYêNRQĤ
Reklamace:
=iND]QtNPiGOHY\KOiãN\(5Òþ6ESUiYRYREHFQêFKREþDQVNRSUiYQtFKOKĤWiFKUHNODPRYDW
D QHGRGUåHQtVWDQGDUGXGRGiYN\ WRMVRXQDSĜFK\E\Y\~þWRYiQtPČĜHQt 
E QHGRGUåHQtVWDQGDUGXSĜHSUDY\DGLVWULEXFH WRMHQDSĜNYDOLWDHOHNWULFNpHQHUJLHREQRYDGRGiYN\HOHNWULFNpHQHUJLHSRSĜHUXãHQt 
F QHGRGUåHQtVWDQGDUGXSURY\Ĝt]HQtUHNODPDFH
5HNOPDFLMHWĜHEDXSODWQLWX2EFKRGQtNDStVHPQČ
Obecná REþDQVNRSUiYQt OKĤWD pro Y\Ĝt]HQt reklamace þLQt 30 GQĤ Výše uvedená vyhláška (5Ò však v ĜDGČ SĜtSDGĤ stanovuje OKĤWX odlišnou
QDSĜGQĤ VRKOHGHPQDXYHGHQpWDN2EFKRGQtN=iND]QtNDYêVORYQČXSR]UĖXMHQDQXWQRVWVH]QiPHQtVHVWtPWRSUiYQtPSĜHGSLVHP
Právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy:
=iND]QtNVSRWĜHELWHO QHEROL=iND]QtNNDWHJRULH'RPiFQRVW PiSUiYRRG6PORXY\RGVWRXSLWYQiVOHGXMtFtFKSĜtSDGHFK
a) Obchodník zvýší cenu nebo jinak ]PČQt smluvní podmínky - Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání GĤYRGĤ a to do 3
PČVtFĤ od ~þLQQRVWL SĜHGPČWQp ]PČQ\ V SĜtSDGČ åH Obchodník DGUHVQČ Zákazníkovi oznámí 30 GQĤ SĜHGHP a VRXþDQČ jej SRXþt o jeho
právu od Smlouvy odstoupit, zkracuje se OKĤWD k odstoupení tak, åH NRQþt MLå 10. dnem SĜHG ~þLQQRVWt ]PČQ\ Další podmínky pro takové
RGVWRXSHQtRG6PORXY\MVRXXSUDYHQ\Y(=D2EFKRGQtN=iND]QtNDYêVORYQČXSR]UĖXMHQDQXWQRVWVH]QiPHQtVHVQLP\
3ĜtSDGQp ]PČQ\ regulovaných VORåHN ceny, vyvolané vydáním nových cenovýchh rozhodnutí (5Ò se QHSRYDåXMt za ]PČQX ceny sjednané
Smlouvou. 2EGREQČ SĜtSDGQp ]PČQ\ výše daní, které jsou vyvolány ]PČQRX REHFQČ závazných právních SĜHGSLVĤ se QHSRYDåXMt za
]PČQXFHQ\VMHQGDQp6PORXYRX
b) Smlouva byla X]DYĜHQD mimo provozovnu Obchodníka QDSĜ prodejcem v PtVWČ E\GOLãWČ Zákazníka) - Zákazník má právo od
6PORXY\RGVWRXSLWEH]~GDQtGĤYRGĤDWRGRGQĤSĜHG]DKiMHQtPGRGiYN\HOHNWULFNpHQHUJLH
c) Smlouva byla X]DYĜHQD na dálku W]Y GLVWDQþQČ - Jedná se o SĜtSDG\ kdy dochází k X]DYĜHQt Smlouvy bez SĜtPpKR kontaktu
smluních stran - QDSĜ e-mailem þL SURVWĜHGQLFWYtP poštovních VOXåHE Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání GĤYRGĤ a to do
GQĤRGHGQH]DKiMHQtGRGiYN\HOHNWULFNpHQHUJLHGOH6PORXY\
Zákazník má dále právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy v SĜtSDGČ åH Obchodník podstatným ]SĤVREHP poruší Smlouvu EOtåH viz OP), a to ve
OKĤWČEH]]E\WHþQpKRRGNODGX
5R]KRGQHOL se Zákazník Y\XåtW svého práva od Smlouvy odstoupit, musí své rozhodnutí StVHPQČ IRUPRX MHGQR]QDþQpKR prohlášení oznámit
Obchodníkovi na jeho GRUXþRYDFt adresu. Obchodník tímto YêVORYQČ XSR]RUĖXMH a SRXþXMH Zákazníka, åH oznámení o odstoupení od Smlouvy
musí YåG\ IRUPXORYDW tak, aby Y\MDGĜRYDOR jeho YĤOL XNRQþLW konkrétní smluvní vztah.Obchodník dále Zákazníka SRXþXMH åH oznámení o
odstoupení od Smlouvy by PČOR obsahovat zejména: jméno a SĜtMHPQt Zákazníka, datum narození Zákazníka, adresa Zákazníka, EAN kód
RGEČUQpKRPtVWDDGUHVDRGEČUQpKRPtVWDGDWXPSRGSLVX6PORXY\RGQtå=iND]QtNRGVWXSXMH
.RGVWRXSHQtRG6PORXY\PĤåH=iND]QtNY\XåtWIRUPXOiĜNWHUêMHLVQiYRGHPXPtVWČQQDLQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFKZZZVWHQHUJ\F]
Pokud Zákazník odstouil od Smlouvy v GREČ kdy MLå byla zahájena dodávka elektrické energie, zaplatí Obchodníkovi þiVWNX ~PČUQRX rozsahu
SRVN\WQXWpGRGiYN\HOHNWULFNpHQHUJLHGRGRE\XNRQþHQtGRGiYN\
3RXþHQtRPLPRVRXGQtPY\ĜL]RYiQtVWtåQRVWtDVWiWQtPGR]RUX
Dozor v energetických RGYČWYtFK a dozor nad GRGUåRYiQtP povinností stanovených zákonem o RFKUDQČ VSRWĜHELWHOH v oblasti podnikání v
energetických RGYČWYtFK vykonává Energetický UHJXODþQt ~ĜDG (5Ò  (5Ò rozhoduje na návrh Zákazníka (v kategorii domácnost nebo v
kategorie podnikatel – I\]LFNi osoba) spory mezi Zákazníkem a dodavatelem þL distributorem o VSOQČQt povinností ze smluv na dodávku a /
QHERGLVWULEXFLHOHNWĜLQ\þL]HPQtKRSO\QX
=iND]QtNVHURYQČåPĤåHVHVYêPLSUREOpP\REUiWLWQDVGUXåHQtVSRWĜHELWHOĤþLSĜtPRQD0LQLVWHUVWYRSUĤP\VOXDREFKRGXý5

=iND]QtNWtPWRVYêPSRGSLVHPVWYU]XMHåHVHVLQIRUPDFHPLVKRUDXYHGHQêPLYWRPWRGRNXPHQWXVH]QiPLODMHMLFKREVDKXSOQČSRUR]XPČO

Datum:
V:

.

.

Podpis zákazníka:

