Národní energie a.s. IČO: 09782885 DIČ: CZ09782885
Se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 8479 u Krajského soudu v Brně.

Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny
uzavřená podle § 50 odst. 2 energetického zákona (dále jen
„smlouva“)
Dodavatel:
Národní energie a.s., IČO: 09782885, DIČ: CZ09782885, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná
v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 8479 u Krajského soudu v Brně,
číslo licence pro obchod s elektřinou: 142136708

•

Webová stránka: www.narodnienergie.cz

•

Email: info@narodnienergie.cz

•

Zákaznická linka: 800 48 48 48

Zákazník:
[jméno a příjmení / obchodní firma], narozen/IČO [•], bytem/sídlo [•], zapsaný v obchodním rejstříku/ jiné evidenci pod
sp. zn [•] u [soud], za něhož jedná [jméno], [funkce]

•
•
•

Telefon:
Email:
Doručovací adresa (pokud se liší od bydliště/sídla):

Dodavatel a Zákazník společně také jako „smluvní strany“
Odběrné místo:
adresa:

EAN:

distribuční sazba:

hodnota hlavního jističe:

A

Počet fází:

předpoklad roční spotřeby:

kWh

typ měření:

Odběrné místo dále jako „OM“
Platební podmínky:
Způsob platby záloh: [bankovní převod / inkaso / SIPO]
Způsob platby nedoplatku: [bankovní převod / inkaso]
Způsob vrácení přeplatku: [bankovní převod / převod do záloh / složenka]
Banka Zákazníka:
Číslo účtu Zákazníka:

Spojovací číslo SIPO:

Předpokládaná výše záloh:

Frekvence úhrady záloh:

Trvání smlouvy
[SMLOUVA NA DOBU URČITOU]
Tato smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců / 24 měsíců (dále jako „doba účinnosti“) ode dne zahájení dodávky elektřiny
do OM. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zahájení dodávky elektřiny do
OM.
Smlouva na dobu určitou se po uplynutí doby účinnosti automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla sjednána, a to
i opakovaně. Pokud jedna ze smluvních stran nejpozději 30 dnů před uplynutím doby účinnosti smlouvy písemně informuje druhou smluvní stranu, že nemá o takové prodloužení zájem, smlouva se neprodlouží.

TELEFON

800 48 48 48

EMAILOVÁ ADRESA

info@narodnienergie.cz

WEBOVÉ STRÁNKY

www.narodnienergie.cz

Národní energie a.s. IČO: 09782885 DIČ: CZ09782885
Se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 8479 u Krajského soudu v Brně.

[SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU]
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti dnem zahájení dodávky elektřiny do OM.
Předmět smlouvy:
Touto smlouvou se Dodavatel zavazuje dodávat Zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní účet související službu v elektroenergetice a Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli řádně a včas cenu za dodanou elektřinu a za související služby v
elektroenergetice.
Nedílnou součástí této smlouvy je Ceník, Všeobecné obchodní podmínky a pokud je Zákazník v postavení spotřebitele,
tak je nedílnou součástí také poučení o možnosti odstoupení od smlouvy včetně vzorového formuláře. Zákazník svým
podpisem stvrzuje, že se s těmito dokumenty seznámil, akceptuje je jako součást smluvního vztahu a zavazuje se jimi
řídit. Pro mimosoudní řešení sporu je příslušným orgánem Energetický regulační úřad (https://www.eru.cz/cs/mimosoudni-reseni-sporu).
Odstupné:
Smluvní strany se dohodly, že Zákazník může smlouvu na dobu určitou zrušit zaplacením odstupného ve výši 5 000 Kč.
Zaplacením odstupného na účet Dodavatele se ruší smlouva obdobně jako při odstoupení od smlouvy.
Sankce:
Pokud se:

•

Zákazník, nebo Dodavatel dostane do prodlení s úhradou jakékoli pohledávky dle této smlouvy, musí uhradit
a) úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, a
b) jednorázovou smluvní pokutu 200 Kč za druhou upomínku a 250 Kč za každou následující.

•

Zákazník opakovaně (tedy alespoň dvakrát) dostane do prodlení s platbami dle smlouvy, může po něm Dodavatel
požadovat složení kauce až ve výši trojnásobku předepsané měsíční zálohy.

•

Zákazník dopustí neoprávněného odběru elektřiny, může Dodavatel přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny do
OM, a to písemnou výpovědí účinnou k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověď doručena Zákazníkovi.

•

Zákazníkovi z důvodu neoprávněného odběru oprávněně přeruší dodávka elektřiny, má Dodavatel nárok na
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 750 Kč za každé OM, u kterého dojde k přerušení dodávky. Při obnovení
dodávky má Dodavatel nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 750 Kč za každé OM, u kterého dojde k
obnovení dodávky. Zákazník v takovém případě nese také náklady za demontáž i následnou montáž měřidla ve
výši dle fakturace distributora.

Smluvní pokuta nevylučuje právo na náhradu škody.
Ukončení smluvních vztahů s dosavadním dodavatelem:
Přeji si, aby dodavatel zařídil ukončení smluv pro výše uvedené OM u dosavadního dodavatele: ANO / NE
Dosavadní dodavatel:

DODAVATEL

ZÁKAZNÍK

Místo podpisu:

Místo podpisu:

Datum podpisu:

Datum podpisu:

NÁRODNÍ ENERGIE A.S.
Jméno, příjmení a funkce:
Jméno a příjmení:

TELEFON

800 48 48 48

EMAILOVÁ ADRESA

info@narodnienergie.cz

WEBOVÉ STRÁNKY

www.narodnienergie.cz

