
Způsob úhrady
zálohových plateb
za dodávky elektřiny
či plynu

Předpokládaná roční 
spotřeba (kWh): VT:

Předpokládaná roční 
spotřeba (kWh): 

D01d              D02d             D25d             D26d              D27d             D35d              D45d             D55d              D56d             D61d

C01d              C02d             C03d             C25d              C26d             C27d              C35d             C45d              C55d             C56d              C60d             C61d              C62d

+

DDMMRRRR DDMMRRRR

Číslo EP:                                                                                 Číslo smlouvy:                                            

Firma:

Funkce 
zástupce firmy:

Sjednaná výše zálohových 
plateb za dodávku elektřiny                                                     ,- Kč/měs.

Sjednaná výše zálohových 
plateb za dodávku plynu                                                        ,- Kč/měs.

NT:                                                                 Jistič – 1 fáze:            3 fáze:               x                                              A

V případě 
plátce DPH 
DIČ:

Část
obce:

Část
obce:

Část
obce:

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu sjednaný produkt: GARANTOVANÁ ÚSPORA

Část
obce:

G

2   7  Z   G                 Z

8   5  9   1   8   2  4   0   0

C  Z

OBCHODNÍK Energie pro život s.r.o. IČ: 247 89 950     Číslo licence elektřina: 141 221 043 Infolinka: +420 840 011 888
 Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05  Praha 1      DIČ: CZ 247 89 950   Číslo licence plyn: 241 221 047 E-mail: info@energieprozivot.eu
        zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka 174437

ZÁKAZNÍK (fyZICKÁ OSOBA/ZÁSTuPCE fIRmy)
                                Zápis v
                          (OR – kde, oddíl, vložka)

Titul:                                         Jméno:                        Příjmení:
                            
Datum narození/IČ:                                 
DDMMRRRR                               

E-mail:           Telefon:     

TRVALÉ ByDLIŠTĚ/SÍDLO

Ulice:                                           č. p.:                                                č. o.:

Obec:                                                                                                                  PSČ:                                                        

KORESPONDENČNÍ ADRESA            JE TOTOŽNÁ S ADRESOu TRVALÉHO ByDLIŠTĚ/SÍDLA

Ulice:                                           č. p.:                           č. o.:

Obec:                                                                              PSČ:                                                 

PŘEDmĚT SmLOuVy             
Předmětem Smlouvy je  závazek Obchodníka poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny a plynu v napěťové hladině nn, resp. plyn pro maloodběr, a převzetí odpovědnosti za odchylku a zajištění distri-
buce elektřiny a/nebo plynu, systémových služeb a/nebo strukturování, a to v souladu s platnými právními předpisy ČR a Všeobecnými obchodními podmínkami dodávek elektřiny a plynu Obchodníka (dále jen VOP), 
které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a závazek Zákazníka odebrat Obchodníkem do odběrného místa dodanou elektřinu a/nebo plyn a uhradit Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku elektřiny a/
nebo plynu a za regulované položky související s distribucí elektřiny a/nebo plynu v souladu se Smlouvou.  

Předmětem Smlouvy je dodávka:      elektřiny                     plynu            Zákazník před podpisem Smlouvy obdržel aktuální ceník Obchodníka, který je nedílnou součástí Smlouvy, a byl s ním seznámen.

CENA A PLATEBNÍ PODmÍNKy Cena elektřiny a plynu je dána aktuálně platným ceníkem Obchodníka pro danou distribuční oblast.

          vlastní podnět       inkaso                 č. účtu:                                                                 –                                                                                                            /                 

   poštovní poukázka        SIPO                                                                                                                spojovací číslo SIPO:

PLATNOST A ÚČINNOST SmLOuVy A JEJÍ ZÁVĚREČNÁ uSTANOVENÍ
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhým Účastníkem a nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky elektřiny a/nebo plynu Obchodníkem. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že Smlouvu uzavřel jako projev své 
pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Fyzické osoby, které Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých Účastníků, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření Smlouvy.

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů dle odst. 12 Závěrečných ustanovení VOP                       Zákazník souhlasí s elektronickou komunikací dle odst. 6 Závěrečných ustanovení VOP

Zákazník podpisem smlouvy souhlasí se zasláním přístupových údajů pro vstup do zákaznického portálu Obchodníka dle podmínek odst. 7 bodu 4 Obecných ustanovení VOP. Přepokládaný termín za-
hájení dodávky: 1. den 4. měsíce po uzavření Smlouvy. (Den zahájení dodávky se může měnit podle termínu ukončení Smlouvy s předcházejícím dodavatelem.) V souladu s ustanovením § 57 občanského 
zákoníku, tedy do jednoho měsíce od podpisu Smlouvy, má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy.  Termíny a způsob odstoupení od Smlouvy jsou uvedeny v kap. 4 Obecných ustanovení VOP.

Smlouva se sjednává na dobu                    určitou v délce 3 roky           určitou v  délce 5 let              určitou v délce 10 let                                                 Zákazník souhlasí se zasíláním elektronických faktur
  SPECIfIKACE ODBĚRNÉHO mÍSTA (Elektřina)

EAN:                                                                Číslo OM:                                  

Číslo                                                                                                                                                                                   
ELM

                                
ADRESA Om – JINÁ NEŽ TRVALÉ ByDLIŠTĚ/SÍDLO (Elektřina)                                        JE TOTOŽNÁ S ADRESOu TRVALÉHO ByDLIŠTĚ/SÍDLA

Ulice:                                           č.p.:                           č.o.:

Obec:                    PSČ:                                                  

SPECIfIKACE ODBĚRNÉHO mÍSTA (Plyn)
EIC odběrného 
místa:                                                                 Číslo OM:

Číslo                                                                                                                                                                               
PLM

 Kód využití OM:                                     Časovost:    So+Ne                  Pracovní den                     Charakter odběru:      Vaření              Vytápění                      Teplá voda                   Technologie

ADRESA Om – JINÁ NEŽ TRVALÉ ByDLIŠTĚ/SÍDLO (Plyn)                                                          JE TOTOŽNÁ S ADRESOu TRVALÉHO ByDLIŠTĚ/SÍDLA

Ulice:                                           č. p.:                          č. o.:

Obec:                    PSČ:                                                  

Smlouva s dosavadním dodavatelem elektřiny                  a/nebo plynu                      není                           je                                                  sjednána na dobu určitou do 

POZNÁmKA

Datum:                                                                                                                                                    Datum:                    

  Za Zákazníka:                            Za Obchodníka:

Místo: Místo:

(pokud je vyplněno, slouží pro inkaso z účtu, jestliže
bylo zvoleno inkaso a pro vracení případných přeplatků)

Energie pro život s.r.o. garantuje všem svým zákazníkům na produktu GARANTOVANÁ ÚSPORA nižší cenu za dodanou MWh elektřiny a zemního plynu než původní dodavatel (platí pro zákazníky, 
kteří byli před přechodem k Energii pro život s.r.o. zákazníky ČEZ, E.ON, PRE u elektřiny a RWE, E.ON a Pražská plynárenská u plynu) za aktuálních podmínek platných pro poskytování garance.                                            Tiskopis verze: 3. 6. 2013
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