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EAN: Číslo odběrného místa u LDS :

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

ze sítě nízkého napětí (NN) pro oprávněného zákazníka s měřením typu "D" - domácnosti

Dodavatelem:

a Zákazníkem (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů):

Jméno: dat.nar.:

Ulice: č.pop.: č.or.:

Obec: Část obce: PSČ:

Předmět smlouvy:

Odběrné místo:

Ulice: č.popis.: č.or.: 3 Popis OM:

Obec: část obce: PSČ:

Hodnota hlavního jističe (A): Sjednaná distribuční sazba: Provozovatel DS:

Výrobní číslo elektroměru: * Stav VT (kWh): * Stav NT (kWh): *

Sjednaná cena elektřiny:

Platnost smlouvy:

Smlouva na dobu neurčitou: x Smlouva na dobu určitou: Smlouva sjednána do:

Korespondenční adresa: **

Společnost/Příjmení: Jméno

Ulice: č.pop.: č.or.:

Obec: Část obce: PSČ:

Platební podmínky:

Banka: číslo účtu/kód banky:

Cyklus fakturace: roční čtvrtletní měsíční

Způsob úhrady faktur: bankovním převodem složenkou inkasem z účtu

Způsob úhrady záloh: bankovním převodem složenkou inkasem z účtu

Výše záloh: Splatnost záloh: Variabilní symbol:

Zvláštní ujednání:

Smlouva nabývá účinnosti dne ...............

Tato smlouva se použije i na dodávku elektřiny uskutečněnou dodavatelem zákazníkovi v období od ............ do uzavření této Smlouvy.

Prohlášení vlastníka:

*  nevyplňuje se v případě zřízení nového odběrného místa **   nevyplňuje se, pokud je shodná s adresou zákazníka

Datum: Datum:

Ceny jsou uvedeny v platném ceníku, který je nedílnou součastí této Smlouvy a je uveden na http://www.reko.cz. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Dodávka elktřiny bude účtována dle 

sjednané distribuční sazby. Regulované ceny za distribuci elektřiny se řídí aktuálně platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Dodavatel má právo měnit 

ceník v souladu s Obchodními podmínkami.

Zákazník prohlašuje, že všechny uvedené údaje v této Smlouvě jsou správné, že je oprávněným zákazníkem a že odběrné místo je schopné bezpečného provozu, byhovuje 

bezpečnostním a protipožárním předpisům a že nedošlo ke změně technického stavu. Zákazník poskytuje dodavateli souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro účely dodávky 

elektřiny dle této Smlouvy. Zákazník dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami připojení k distribuční soustavě.

Podpis 

Zákazníka:

Podpis 

Dodavatele:

číslo smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Dodavatele dodávat pro odběrné místo zákazníka sjednané množství silové elektřiny včetně převzetí zodpovědnosti za odchylku spolu se zajištěním 

souvisejících služeb. Zákazník se zavazuje uhradit dodavateli řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku elektřiny a za distribuční služby. pro dodávku elektřiny podle této Smlouvy 

platí obecně závazně platné právní předpisy a ustanovení Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Zákazník dále výslovně prohlašuje, že se před podpisem 

této Smlouvy seznámil s Obchodními podmínkami, že jejich obsahu plně rozumí a že s nimi souhlasí.
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