Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN
OBCHODNÍK
LAMA energy a.s.
Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí

ZÁKAZNÍK

Titul

Jméno

Číslo smluvního účtu:

*)

Číslo smluvního účtu:

*)

IČO: 28262026
DIČ: CZ28262026

tel.: 553 759 669, fax: 553 622 073, e-mail: zakaznik@lamaenergy.cz
Zápis v OR, KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4065
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č. pop./
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Technologie:
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Vaření:
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určitou:
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Dat. ukončení
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Ohřev vody:

ELEKTŘINA – SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
Adresa OM (doplňte v případě odlišné adresy trvalého bydliště / sídla společnosti)

více OM

Kč
EAN:

Ulice:

Smlouva na dobu
neurčitou:

Původní
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produktová řada
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A

**)

Smlouva na dobu
určitou:

**)

M

***)
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č. pop./
orient. č.:

Odhad spotřeby VT

MWh

PSČ:

Odhad spotřeby NT

MWh

Obec:

Způsob připojení:

Předpokládany
odběr MWh/rok:
Sjednaná
kapacita m3/den:
Perioda
let **)
**)
smluv
Navrhovaná výše zálohy / perioda záloh

PSČ:
Smlouva na dobu
neurčitou:

Původní
obchodník/
produktová řada
Charakter odběru:

2 7 Z G

EIC kód:

více OM

Adresa OM (doplňte v případě odlišné adresy trvalého bydliště / sídla společnosti)

Dat. ukončení
smlouvy

**)
Distribuční sazba

Číslo elektroměru

Perioda
let **)
smluv
Navrhovaná výše zálohy / perioda záloh
***)
Kč

M

Zákazník prohlašuje, že je vlastníkem odběrných míst uvedených v této smlouvě nebo má souhlas vlastníka k dodávce zemního plynu a/nebo elektřiny do těchto odběrných míst.
Tato smlouva je platně uzavřena a pro smluvní strany závazná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky plynu a/nebo elektřiny, s výjimkou ujednání smluvních
stran o povinnosti Zákazníka dle písm. D) níže, jež nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Dodávka plynu a/nebo elektřiny bude zahájena bezprostředně
po ukončení dodávky předchozího dodavatele plynu a/nebo elektřiny, pokud byla taková dodávka dříve Zákazníkem sjednána. Smluvní vztah založený toutou Smlouvou se řídí Obchodními podmínkami
Obchodníka, přičemž odchylná ujednání v této Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
Zákazník je povinen A) nebýt po dobu předpokládané i skutečné účinnosti této Smlouvy účastníkem (zákazníkem) účinného smluvního vztahu s jiným obchodníkem s plynem a/nebo elektřinou (případně s dodavatelem
plynu a/nebo elektřiny) a po dobu předpokládané i skutečné účinnosti této Smlouvy neumožnit dodávku a odběr plynu a/nebo elektřiny do sjednaného odběrného místa (odběrných míst) jinému obchodníkovi
či dodavateli, dále je B) Zákazník povinen zajistit, aby ke sjednanému odběrnému místu (odběrným místům) nebyla uzavřena jiná smlouva o dodávkách plynu a/nebo elektřiny s třetím subjektem odlišným od Obchodníka
zahrnující období, na které se vztahuje účinnost této Smlouvy, dále je C) Zákazník povinen předat Obchodníkovi úplně a pravdivě všechny informace a poskytnout mu veškerou součinnost potřebnou k provedení
řádné a včasné změny dodavatele zemního plynu a/nebo elektřiny dle této Smlouvy, a dále je D) Zákazník povinen zdržet se po uzavření této Smlouvy jakýchkoliv právních jednání, které by měly, nebo mohly mít,
za následek pozdější nabytí účinnosti této Smlouvy, proti stavu platnému ke dni jejího uzavření, či úplné zmaření nabytí účinnosti této Smlouvy a tedy znemožnění zahájení dodávek plynu a/nebo elektřiny Obchodníkem
do sjednaného odběrného místa (odběrných míst) Zákazníka v touto smlouvou předpokládaném termínu. Pro případ porušení kterékoliv z povinností dle předchozí věty písm. A) až D) je Zákazník povinen zaplatit
Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v kategorii domácnost a 20 000 Kč v kategorii maloodběratel, a to za každé sjednané odběrné místo, u kterého došlo k porušení povinnosti.
V případě prodlení Zákazníka s platbami za služby poskytované dle této Smlouvy svědčí Obchodníkovi nárok na zaplacení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve výši stanovené příslušným prováděcím právním předpisem, a to po celou dobu prodlení Zákazníka s platbami za služby poskytované dle Smlouvy.
Zákazník bere na vědomí, že za účelem plnění smluvního vztahu budou zpracovávány jeho osobní údaje, zejména v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození a rodné číslo, bydliště či sídlo, kontaktní údaje
typu telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a dále Zákazník:
vyjadřuje souhlas se sdělováním informací o důležitých změnách, výhodných produktech a službách LAMA energy a.s. a třetích subjektů, zejména členů skupiny LAMA ENERGY GROUP a.s., v souladu s článkem
IX. Ochrana osobních údajů Obchodních podmínek;
souhlasí se zasíláním elektronického zpravodaje LAMA energy a.s. s informacemi souvisejícími s poskytovanými službami;
Osobní údaje Zákazníka zpracovává Obchodník v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) a článkem IX. Ochrana osobních údajů Obchodních podmínek. Veškeré informace o zpracování, ochraně osobních
údajů a způsobu uplatnění práv Zákazníka, jsou dostupné www.lamaenergy.cz/OOU nebo prostřednictvím Zákaznické linky Obchodníka. Obchodník je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka po dobu
platnosti zákonných lhůt i po ukončení smlouvy a poskytnuté souhlasy budou platné po dobu dalších 2 let, pokud nebudou Zákazníkem dříve odvolány.
Zákazník prohlašuje, že údaje, které uvedl při vyplňování této Smlouvy jsou úplné a pravdivé. Obchodník před podpisem Smlouvy poučil Zákazníka o jeho právech, včetně práva na odstoupení od Smlouvy, předal
mu v listinné podobě aktuální znění Obchodních podmínek Obchodníka, Poučení o právu spotřebitele a Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy. Zákazník svým podpisem na Smlouvě potvrzuje převzetí
a seznámení se s uvedenými listinami, souhlasí s nimi a prohlašuje, že tato Smlouva byla uzavřena na základě jeho pravé a svobodné vůle. Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů,
je oprávněn případné spory vyplývající ze Smlouvy mimosoudně řešit též před Energetickým regulačním úřadem, sídlem Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.
Dne:
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Smlouva se uzavíra na dobu

podpis Zákazníka ****)
ID Zprostředkovatele

určitou:

rok / let, od data účinnosti

H

podpis Obchodníka

Jméno
Zprostředkovatele
*) doplní Obchodník

**) jedná se o smlouvu u původního obchodníka

***) perioda záloh: M - měsíc, K - kvartál

Produkt:

****) podpis na každé kopii

