Obchodník:

ˇ

STEnergy
Energys.r.o
s.r.o.
ST

Obchodník" nebo "Dodavatel")

Obchodník" nebo "Dodavatel")

Obchodník tímto ve smyslu ustanovení § 1811 a § 1820
89/2012
budoucím
(dálen jen jako "Zákazník" nebo "Zákzaníci")
údaje a
plynu (dále jen jako "Smlouva o dodávce zemního plynu") a Smlouvy o
"

zákoník (dále jen
zákoník")
pro
Smlouvy o dodávce zemního
dodávky zemního plynu (dále jen jako

Základní charakteristika uzavírané Smlouvy:

a) závazek Obchodníka zajistit dodávky zemního plynu
a dalšími
charakteristikami Produktu
v tomto dokumentu a v Ceníku Obchodníka; v
Smlouvy o
se Obchodník
zavazuje zajistit na vlastní
a na vlastní
distribuci zemního plynu,
strukturování
pokrytí sezónního
dle
Zákazníka) a další
související s dodávkou (dále
jen
„
“);
b) závazek Zákazníka zaplatit platit Obchodníkovi cenu (úplatu) za
zemní plyn, v
dodávkách se Zákazník zavazuje zaplatit Obchodníkovi
za
a související
a
to vše dle
Ceníku Obchodníka (není-li dohodnuto jinak), Ceníku

Smlouvy o
daní
a

U Smlouvy
na dobu
platí,
pokud jedna ze Smluvních stran
Zákazník nebo Obchodník)
uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána,
neoznámí
Smluvní
trvá na

V
3

a

3
Smlouvy, Smlouva se

Smlouvy na dobu
lze Smlouvu
kteroukoliv smluvní stranou;
doba Smlouvy je
od prvního dne
následujícího po
v
byla písemná
Smlouvu je
dohodou nebo odstoupením od
Nejkratší doba, po kterou bude tedy
Smlouva strany zavazovat: od

Základní vlastnosti / popis komodity:
zemní plyn
3

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem zemního plynu?
Dodavatelem je

od

Zákazník kupuje

zemní plyn coby

Distributorem je

která

Pokud tedy Zákazník

s Obchodníkem coby dodavatelem smlouvu o

Pokud však Zákazník

0 - 1,89 MWh
1,89 - 7,56 MWh
7,56 - 15,00 MWh
15,00 - 20,00 MWh
20,00 - 25,00 MWh

transport zemního plynu do domácnosti

Mezi dodavateli si

Zákazník vybrat a smlouvu

Distributor je dán územím, ve
dodávky zemního plynu,

se
tak

s Obchodníkem coby dodavatelem pouze smlouvu o dodávce zemního plynu, bude Zákazník hradit dvojí faktury

25,00 - 30,00 MWh
30,00 - 35,00 MWh
35,00 - 40,00 MWh
40,00 - 45,00 MWh
45,00 - 50,00 MWh
50,00 - 55,00 MWh
55,00 - 63,00 MWh
63,00 - 630,00 MWh

Obchodní podmínky Obchodníka:
Nedílnou

Smlouvy jsou

Obchodní podmínky dodávky zemního plynu a

OP jsou
pro smluvní vztah mezi Obchodníkem a Zákazníkem,
obsahují úpravu
ujednání nejsou
v
ale v souladu s ustanovením § 1751
coby
nedílnou
Smlouvy a spolu se Smlouvou jsou Zákazníkovi

dodávky zemního plynu
práv a
zákoníku jsou uvedena v
OP mají

smluvní
OP
v
ustanoveními

Cena:

1.1) cena za dodávku zemního plynu si smluvní strany sjednávají ve
stanovena Ceníkem
dohody o
je
Obchodník
tuto
ceny
a to v souladu se zákonem 458/2000

Cenová nabídka Obchodníka je
pro
zákon, (dále jen "EZ") a OP

2.1) cena za distribuci

Celková platba za
to na

o

dodávky a distribuce zemního plynu za
Zákazníkovi a dle

období se
ceny,

dle

právních
se

a
z

Slevové programy:

Zálohy:

(periodicitu) záloh a
záloh pro první
období navrhuje Obchodník, a to
plynu a dle ceny distribuce,
v souladu podmínkami
a
záloh
úhrady záloh jsou následující: a) bankovním
poštovní poukázkou typu "A" (Zákazníkovi není zasílána, Zákzník ji vyplní sám), e)
V
úhrady záloh
je z

Za
období poskytne Obchodník Zákazníkovi
Ceníku Obchodníka,
a / nebo
souvislosti Obchodník Zákazníka
v
Reklamace:

dle ceny
Obchodník má právo dle
b) souhlasem s inkasem, c)
Hotovostní platba není
platbu na první
zálohu

dodávky zemního plynu a
dle
i odhady), to vše v souladu s
vrácení
bankovním

d)

V
bude

Obecná

pro

reklamace

30

uvedená vyhláška

však v

stanovuje

odlišnou

Právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy:

a) Obchodník zvýší cenu nebo jinak
od
V
právu od Smlouvy odstoupit, zkracuje se

smluvní podmínky - Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání
a to do 3
Obchodník
Zákazníkovi oznámí 30
a
jej
o jeho
k odstoupení tak,
dnem
Další podmínky pro

ceny,

vydáním
jsou vyvolány

daní,
b) Smlouva byla
c) Smlouva byla
smluních stran -

mimo provozovnu Obchodníka
na dálku
e-mailem

prodejcem v

se
právních

za

ceny
se

Obchodník

za

Zákazníka) - Zákazník má právo od

- Jedná se o
kdy dochází k
Smlouvy bez
poštovních
Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání

Zákazník má dále právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy v

se Zákazník
Obchodníkovi na jeho
musí
formulovat tak, aby
odstoupení od Smlouvy by

rozhodnutí

poruší Smlouvu

kontaktu
a to do

viz OP), a to ve

práva od Smlouvy odstoupit, musí
rozhodnutí
formou
prohlášení oznámit
Obchodník tímto
a
Zákazníka,
oznámení o odstoupení od Smlouvy
jeho
smluvní
dále Zákazníka
oznámení o
obsahovat
a
Zákazníka, datum narození Zákazníka, adresa Zákazníka,
kód

Pokud Zákazník odstouil od Smlouvy v

kdy

byla zahájena dodávka zemního plynu, zaplatí Obchodníkovi

rozsahu

Dozor v
a dozor nad
povinností
zákonem o
v oblasti podnikání v
plynárenství vykonává
rozhoduje na návrh Zákazníka (v
domácnost nebo v
podnikatel – fyzická osoba) spory mezi Zákazníkem a dodavatelem
distributorem o
povinností ze smluv na dodávku a / nebo

Datum:
V:

Podpis zákazníka:

