
dále jen „Smlouva“
Číslo smlouvy:Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174437

info@energieprozivot.euE-mail:241 221 047Číslo licence plyn:CZ24789950DIČ:Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1

840 011 888Infolinka:141 221 043Číslo licence elektřina:24789950IČ:Energie pro život s.r.o.

OBCHODNÍK

PSČ:Část obce:Obec:

č.o.:č.p.:Ulice:

Jméno příjmení / Firma:

Adresa je totožná s adresou trvalého bydliště / sídla  KORESPONDENČNÍ ADRESA

PSČ:Část obce:Obec:

č.o.:č.p.:Ulice:

  TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO

Telefon:E-mail:

V případě plátce DPH DIČ:Datum narození / IČ:

Funkce zástupce firmy:Jméno příjmení:

Zápis v OR
(kde,oddíl,vložka):Firma:

DCOdběratel kategorieZÁKAZNÍK (fyzická osoba / firma)

elektronicky (na e-mailovou adresu shora)poštou  Způsob zasílání faktur

Zákazník před podpisem Smlouvy obdržel aktuální ceník Obchodníka,
nebo individuální nabídku.

plynuelektřinyPředmětem smlouvy je dodávka:

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 distribuce 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.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Účet platí pro inkasování záloh i případné vrácení přeplatku.Kód banky:Číslo účtu zákazníka:

SIPO - spojovací číslo:bankovní inkasovlastní podnětZpůsob úhrady záloh Zákazníkem:

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy bude podepsána oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky elektřiny a/nebo plynu 
Obchodníkem. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany tímto závazně 
prohlašují, že si Smlouvu přečetly, a to včetně všech přiložených listin, jež jsou součástí Smlouvy, s jejím obsahem souhlasí a rozumí všem jejím 
ustanovením, když tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Fyzické osoby, které Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých Účastníků, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny 
k platnému uzavření Smlouvy. Zákazník je povinen zaplatit Obchodníkovi smluvní pokuty a poplatky:

a) smluvní pokutu za zaslání druhé výzvy k úhradě závazku formou dopisu 17 dní po splatnosti závazku ve výši 250,-Kč;

b) smluvní pokutu za zaslání třetí výzvy k úhradě závazku formou doporučeného dopisu 27 dní po splatnosti závazku ve výši 300,-Kč;

c) poplatek za odpojení odběrného místa z důvodu neplnění podmínek dle VOP ze strany zákazníka u elektřiny ve výši 4000,-Kč a u plynu ve výši 7000,-Kč;

d) smluvní pokutu ve výši součinu jedné dvanáctiny předpokládané roční spotřeby Zákazníka dle Smlouvy a částky 1 000,-Kč/MWh (slovy jeden tisíc korun 
českých za megawatthodinu) za porušení povinnosti podle ustanovení čl. I odst. 1 bodu 9 VOP a povinnosti nemít více dodavatelů při přenesení 
odpovědnosti za odchylku na Obchodníka za každý započatý měsíc porušení citovaných povinností; uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo 
Obchodníka k odstoupení od Smlouvy;

e) pokud nenastal žádný z případu uvedený v čl. I, odst. 4 bodě 5) VOP a Smlouva i nadále trvá, má Zákazník právo požádat Obchodníka o ukončení odběru 
elektřiny, resp. plynu. Obchodník v takovém případě může podmínit ukončení Smlouvy dohodou zaplacením smluvní pokuty 5 000,-Kč u odběratelů 
domácností, resp. 10 000,-Kč u podnikatelů. Splatnost všech výše uvedených poplatků a pokut je deset (10) dnů.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A JEJÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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Zákazník souhlasí s elektronickou komunikací
dle odst. 6 Závěrečných ustanovení VOP

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů
dle odst. 12 Závěrečných ustanovení VOP

když tato doba počíná běžet dnem zahájení dodávky plynu/elektřiny Zákazníkovi. Zákazník poskytuje Obchodníkovi svůj výslovný souhlas k tomu, aby 
Obchodník poskytl Zákazníkovi služby, plynoucí ze Smlouvy a z VOP, a to ve lhůtě pro odstoupení dle čl. I odst. 4. VOP.

určitou v délce 5 leturčitou v délce 3 leturčitou v délce 2 roky

Zákazník výslovně prohlašuje, že před sjednáním této Smlouvy mu byly Obchodníkem poskytnuty informace dle § 1811 občanského zákoníku, je-li Zákazník 
spotřebitelem a dále informace dle § 1820 občanského zákoníku, je-li Smlouva uzavírána způsobem popsaným v § 1820 občanského zákoníku, dále 
prohlašuje, že byl před podpisem této Smlouvy Obchodníkem řádně obeznámen s podmínkami této Smlouvy, VOP, právy a závazky z této Smlouvy a VOP 
plynoucími, dále byl řádně upozorněn a seznámen s možností odstoupení od Smlouvy, jakož i se způsobem uplatnění práva na odstoupení, dále 
s předmětem dodávky a cenovou nabídkou. Vlastnoručním podpisem na této Smlouvě Zákazník zároveň výslovně stvrzuje, že nemá připomínek k obsahu 
Smlouvy ani VOP a ani k těmto dokumentům nevznáší žádný protinávrh. Zákazník byl Obchodníkem upozorněn na své právo odstoupit od Smlouvy 
způsobem, který je specifikován v kapitole 4. VOP. 
Zákazník podpisem smlouvy souhlasí se zasláním přístupových údajů pro vstup do zákaznického portálu Obchodníka dle podmínek odst. 7 bodu 4 Obecných 
ustanovení VOP. Předpokládaný termín zahájení dodávky: 1. den 4. měsíce po uzavření Smlouvy. (Den zahájení dodávky se může měnit podle termínu 
ukončení Smlouvy s předcházejícím dodavatelem.)

Smlouva se sjednává na dobu, když tato doba počíná běžet dnem zahájení dodávky plynu/elektřiny Zákazníkovi. Zákazník poskytuje Obchodníkovi svůj 
výslovný souhlas k tomu, aby Obchodník poskytl Zákazníkovi služby, plynoucí ze Smlouvy a z VOP, a to ve lhůtě pro odstoupení dle čl. I odst. 4. VOP.
Smlouva se sjednává na dobu

Rezervovaný příkon:AxHodnota jističe:Typ měření:Distribuční sazba:

MWhNTMWhVTPředpokládaná roční spotřeba:EAN:

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA - Elektřina

Uvedené individuální ceny jsou bez DPH. V cenách není zahrnuta cena služby distribuční soustavy a spotřební daň.

Kč/měsícpoplatekKč/1MWhNTKč/1MWhVTsilová elektřinaIndividuální ceny:

E.ONČEZPRE
Distribuční

oblast:Cena dle ceníku - sjednaný produkt:

Kč /měsícSjednaná výše záloh:CENA ZA KOMODITU A VÝŠE ZÁLOH

PSČ:Část obce:Obec:

č.o.:č.p.:Ulice:

Adresa je totožná s korespondenční adresouAdresa je totožná s adresou trvalého bydliště/sídlaADRESA OM (Elektřina)

        .          .
sjednána

na dobu určitou do:neníje
Smlouva

se stávajícím dodavatelem:
Stávající

dodavatel:

MWhPředpokládaná roční spotřeba:Typ měření:EIC:

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA - Plyn

TechnologieTeplá vodaVytápěníVařeníCharakter odběru:Pracovní denSo+NeČasovost:__ __ __Kód využití OM:

Uvedené individuální ceny jsou bez DPH. V cenách není zahrnuta cena služby distribuční soustavy a spotřební daň.

Kč/měsícpoplatekKč/m3 Pevná roční cena
za kapacituKč/1MWhodebraný plynIndividuální ceny:

E.ONGasnetPPAS
Distribuční

oblast:Cena dle ceníku - sjednaný produkt:

Kč /měsícSjednaná výše záloh:CENA ZA KOMODITU A VÝŠE ZÁLOH

PSČ:Část obce:Obec:

Číslo bytu:Podlaží:č.o.:č.p.:Ulice:

Adresa je totožná s korespondenční adresouAdresa je totožná s adresou trvalého bydliště/sídlaADRESA OM (Plyn)

        .          .
sjednána

na dobu určitou do:neníje
Smlouva

se stávajícím dodavatelem:
Stávající

dodavatel:

Součástí Smlouvy jsou tyto přiložené listiny: Všeobecné obchodní podmínky dodávek elektřiny a plynu Obchodníka, Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích,
Reklamační rád, Ceníky plynu a/nebo elektřiny a ceník poplatku a smluvních pokut, Plná moc.

Energie pro život s.r.o. garantuje všem svým zákazníkům na produktu Garantovaná úspora a Bezpečný domov 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.

Za Obchodníka:Za Zákazníka:

Místo:Datum:Místo:Datum:

Poznámka:
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