HRADECKÉ
PLYNÁRNY

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU
(dále jen „Smlouva“)

Produktová řada (plyn):

ID prodejce:

Maloodběratel (C)2

Domácnost (D)1

Kategorie

1. DODAVATEL

1.1. Hradecké Plynárny s.r.o., se sídlem Nerudova 198/36, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 04778669, DIČ: CZ04778669, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 36611, číslo licence pro obchod s plynem: 241835291, ID RÚT 33173 webové stránky: www.hradeckeplynarny.cz; e-mail:
info@hradeckeplynarny.cz; zákaznická linka: 604 305 063; bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. účtu/kód banky: 2901533559/2010 (dále jen „Dodavatel“)
2. ZÁKAZNÍK

2.1. TITUL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ / FIRMA:

Datum narození / IČ:

DIČ:

Telefon:

E-mail:
Statutární orgán:

Zastoupen:
Telefon:

plná moc:

ze zákona:

E-mail:

2.2. ADRESA TRVALÉHO POBYTU / MÍSTA PODNIKÁNÍ / SÍDLA

Ulice:

č.p.:

Obec:

PSČ:

2.3. KORESPONDENČNÍ ADRESA

stejná jako adresa místa trvalého pobytu / místa podníkání / sídla

č.o.:

jiná:

Titul, jméno, příjmení / Firma:

Ulice:

č.p.:

Obec:

PSČ:

č.o.:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Dodavatel se tímto zavazuje dodávat Zákazníkovi plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet související služby v plynárenství (dále jen „Související služby“)
a Zákazník se zavazuje zaplatit Dodavateli řádně a včas cenu za dodaný plyn a cenu za Související služby.
4. SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY PLYNU

4.1. Dodávka plynu se uskutečňuje v souladu s Obchodními podmínkami sdružených služeb dodávky plynu ONLINE zveřejněnými na www.hradeckeplynarny.cz (dále
jen „OP“), ceníkem dodávky plynu sjednané produktové řady ve znění, které tvoří přílohu této Smlouvy, (dále jen „Ceník“) a ceníkem poplatků za rozšířené služby
Dodavatele (dále jen „Ceník poplatků“), které jsou součástí této Smlouvy. V případě Zákazníka v postavení spotřebitele se dodávka plynu uskutečňuje rovněž v
souladu s přiloženými Informacemi pro zákazníka v postavení spotřebitele. Zákazník podpisem této Smlouvy stvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty seznámil,
porozuměl jim a bez výhrad s jejich obsahem souhlasí.
4.2. Dodavatel je oprávněn OP, Ceník jakož i Ceník poplatků měnit, a to na základě důvodů v těchto dokumentech uvedených, případně vyžaduje-li to zajištění jejich souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4.3. Oznámení o změně OP, Ceníku či Ceníku poplatků může být učiněno písemně v listinné podobě, e-mailem, sms zprávou, případně oznámením na internetových
strán-kách www.hradeckeplynarny.cz nebo ústně prostřednictvím telefonu. Oznámení o změně OP, Ceníku či Ceníku poplatků je Dodavatel oprávněn spojit s jiným
úkonem.
5. SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA - PLYN

Adresa odběrného místa je stejná jako adresa místa trvalého pobytu / místa podnikání / sídla

jiná:

Ulice:

č.p.:

Číslo odběrného místa:

PSČ:

Obec:

Předpokládaná roční spotřeba:

EIC kód:
Vytápění

Charakter odběru: Vaření

Časovost: SO+NE

č.o.:

Pracovní den

TUV

kWh/rok

Technologie

Kód využití odběrného místa:

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Způsob zasílání faktur a oznámení o zálohách:

1
2

Elektronicky e-mailem

Poštou

Zákazníkem kategorie Domácnost se rozumí Zákazník, který odebírá plyn k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů své domácnosti.
Zákazníkem kategorie Maloodběratel se rozumí Zákazník – odběratel kategorie maloodběratel ve smyslu vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.
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6.2. Způsob provádění plateb:
SIPO - spojovací číslo

Bankovní převod

-

Číslo účtu:

Četnost záloh:

Měsíčně

6.3. Způsob vrácení přeplatku:

/

Složenka C

Kč

Počáteční výše záloh:

Ročně

Pololetně

Čtvrtletně

Bankovní inkaso

Složenka B

Převod na bankovní účet

6.4. Celková cena za sdružené služby dodávky plynu je stanovena v Ceníku a cena rozšířených služeb Dodavatele v Ceníku poplatků. Celkovou cenu za sdružené
služby dodávky plynu tvoří regulovaná část ceny, která je stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“), a neregulovaná část
ceny jako cena obchodní stanovená Dodavatelem. Ceník v této Smlouvě sjednané produktové řady je trvale dostupný na www.hradeckeplynarny.cz.
7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

7.1. Smlouva je uzavřena na dobu:

neurčitou

2 let

3 let

7.2. Doba, na kterou je Smlouva uzavřena, počíná běžet ode dne účinnosti Smlouvy.
7.3. Nedoručí-li žádná ze Smluvních stran ve lhůtě 3 měsíců přede dnem uplynutí doby trvání Smlouvy písemné oznámení druhé smluvní straně, že trvá na ukončení
Smlouvy k uvedenému datu, Smlouva se automaticky prodlužuje vždy o původně sjednanou dobu trvání Smlouvy, a to i opakovaně (dále jen „Prolongace“).
8. ZPŮSOB UKONČENÍ STÁVAJÍCÍHO SMLUVNÍHO VZTAHU

8.2. Požadovaný termín zahájení dodávky plynu od Dodavatele (účinnost Smlouvy):

8.1. Dosavadní dodavatel plynu:
9. SMLUVNÍ SANKCE A POPLATKY

9.1. Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli za každé v této Smlouvě sjednané odběrné místo (dále jen „OM“) smluvní pokutu ve výši 590 Kč, a to za každý kalendářní
měsíc i jeho část následující po dni ukončení dodávky od Dodavatele do konce doby trvání Smlouvy (vč. případné Prolongace), minimálně však ve výši 5.000 Kč, pro
případ, že poruší svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo OP, a to povinnost:
a) umožnit Dodavateli provedení procesu změny dodavatele plynu pro OM v termínu podle Smlouvy (čl. 6.2. písm. d) OP),
b) umožnit Dodavateli dodávat plyn do OM Zákazníka po celou dobu trvání Smlouvy (čl. 6.2. písm. e) OP),
c) nesjednat od data platnosti Smlouvy dodávku plynu do OM s jiným dodavatelem, jejíž účinnost by se překrývala, byť i jen částečně, s dobou účinnosti Smlouvy (čl.
6.2. písm. e) OP),
d) nečinit bez souhlasu Dodavatele jakákoli právní jednání směřující k předčasnému ukončení Smlouvy sjednané na dobu určitou a/nebo dodávky od Dodavatele uskutečňované na základě takové Smlouvy, přičemž za takové právní jednání se považuje, mimo jiné, udělení plné moci ke změně dodavatele Zákazníkem třetí osobě (to vše
bez ohledu na to, kdo je adresátem takového právního jednání, zda bylo Dodavateli doručeno, příp. zda bylo doručeno opožděně či s vadami, a dále bez ohledu na to,
jakým způsobem a jakou osobou k následnému ukončení Smlouvy dochází).
9.2. Dodavatel je oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši podle čl. 9.1. této Smlouvy i v případě, že Dodavatel v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., o podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“), odstoupí z důvodu
opakovaného porušení platebních povinností souvisejících s dodávkou plynu ze strany Zákazníka, případně Zákazník způsobí svým jednáním nemožnost dodávky.
9.3. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli též další poplatky, jako jsou poplatek za upomínku, poplatek za odpojení a opětovné připojení, náklady spojené s přerušením
dodávky, náklady za marný výjezd, poplatek za vystavení mimořádné vyúčtovací faktury, a to za podmínek sjednaných v OP a ve výši uvedené v Ceníku poplatků zveřejněných na webových stránkách Dodavatele.
9.4. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu dle této Smlouvy, je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Zákazník tímto bere na vědomí, že uzavřením této Smlouvy dochází ke změně dodavatele plynu z jeho dosavadního dodavatele na Dodavatele. Smlouva je platně
uzavřena a pro smluvní strany závazná dnem jejího podpisu, účinnosti nabývá dnem zahájení dodávky plynu. Dodávka plynu bude zahájena bezprostředně po ukončení
dodávky od původního dodavatele plynu, pokud byla takováto dodávka Zákazníkem již sjednána. Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí platnou právní úpravou,
touto Smlouvou, OP Dodavatele, Ceníkem Dodavatele a Ceníkem poplatků Dodavatele, přičemž odchylná ujednání této Smlouvy, pokud nejsou v rozporu s právní úpravou,
mají přednost.
10.2. Zákazník podpisem této Smlouvy stvrzuje, že před jejím uzavřením převzal aktuální OP Dodavatele, aktuální Ceník dodávky plynu Dodavatele, aktuální Ceník poplatků
Dodavatele, Plnou moc ke svému zastupování Dodavatelem, dostatečně se s nimi seznámil, porozuměl jim a souhlasí s nimi, což stvrzuje svým podpisem na této Smlouvě.
10.3. Zákazník dále potvrzuje, že obdržel ještě před podpisem této Smlouvy písemné vyhotovení Předsmluvních informací pro zákazníka v postavení spotřebitele, informace
dle § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), informace dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů, byl poučen o právu na odstoupení dle § 1829 OZ, jakož i o právech dle § 11a EZ, dostatečně se s nimi seznámil, porozuměl jim a souhlasí
s nimi, což stvrzuje podpisem této Smlouvy.
10.4. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn k tomu, aby uzavřel závazek pro OM uvedené ve Smlouvě, že se seznámil s plným obsahem Smlouvy, kterému zcela porozuměl a
že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a že si je vědom případných následků uvedení nepravdivých údajů.
10.5. Zákazník dále prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že je tato Smlouva uzavřena svobodně, vážně a bez jakéhokoli nátlaku a že mu Dodavatel sdělil s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy veškeré potřebné informace týkající se smluvního vztahu tak, že jeho podpis vyjadřuje informovaný projev vůle.
Smlouva uzavřena v prostorách obvyklých
k podnikání dodavatele.

Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k
podnikání dodavatele.

V

V

dne

dne

Hradecké Plynárny s.r.o.
Zdeněk Rückel, jednatel

Zákazník
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