
EIC OM

SOUČASNÝ DODAVATEL

ADRESA OM JE SHODNÁ S JINÁ ADRESA

SMLOUVA SE SOUČ. DODAVATELEM, DOBA:

ČETNOST ZÁLOH VÝŠE ZÁLOHY  Kč

ODHAD SPOTŘEBY (MWh/rok)
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Smlouva O SDružEných SlužBách DODávky 
DOmácnOSti PLYN
Číslo smlouvy:
Prodejce:

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. i Na Poříčí 1046, 1047/24–26, 110 00 Praha 1 i Zákaznická linka: 840 10 10 10 i www.bohemiaenergy.cz 
kontakt@bohemiaenergy.cz i IČ: 27386732 i DIČ: CZ27386732  i  Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 115621

JMÉNO
PŘÍJMENÍ

ÚHRADA ZÁLOH A VYÚČTOVÁNÍ

PRODUKTOVÁ ŘADA

Balíček BASIC

Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem zahájení dodávky do odběrných míst Zákazníka. Doba trvání úvazku začne plynout dnem účinnosti Smlouvy.
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PODPIS ZÁSTUPCE BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

PODPIS ZÁSTUPCE BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
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PODPIS ZÁKAZNÍKA

PODPIS ZÁKAZNÍKA

PODPIS ZÁKAZNÍKA

Sjednání pojištění je platné dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami a účinné dnem zahájení dodávek elektřiny/zemního plynu do OM. Podmínky pojištění se řídí zejména pojistnými podmínkami 
asistenčních služeb, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy a se kterými se Zákazník při uzavření Smlouvy podrobně seznámil, co stvrzuje svým podpisem níže. Pojistné podmínky asistenčních služeb 
jsou k dispozici i na webových stránkách naší společnosti (www.bohemiaenergy.cz).

ČÍSLO ÚČTU / KÓD BANKY

VRÁCENÍ PŘEPLATKU

PLATNOST SMLOUVY

SIPO* * Pouze pro úhradu záloh – spojovací číslo.

DATUM 
NAROZENÍ

E-MAIL

ULICE

OBEC

ZPŮSOB DORUČENÍ VYÚČTOVÁNÍ*          E-MAILEM          POŠTOU

* vyplněním zákazník prohlašuje, že se jedná o kontakt, který používá pro komunikaci a přijímání obchodních sdělení.

ZPŮSOB DORUČENÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ*          E-MAILEM          POŠTOU

TELEFON

ČÍSLO POPISNÉ

ČÁST OBCE

ČÍSLO ORIENTAČNÍ

PSČ

ZÁKAZNÍK (FAKTURAČNÍ ADRESA)

DORUČOVACÍ ADRESA (VYPLNĚNA POUZE, POKUD SE LIŠÍ OD FAKTURAČNÍ)

PLATEBNÍ ŮDAJE

SMLUVNÍ ÚDAJE

DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU (SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA, DÁLE JEN OM)

ASISTENČNÍ SLUŽBY (POSKYTOVANÉ K OM)

POZNÁMKA

PLNÁ MOC

Já, nížE PODEPSaný/- á

BytEm

Datum narOZEní

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Na Poříčí 1046,1047/24–26, 110 00 Praha 1  Zákaznická linka: 840 10 10 10  www.bohemiaenergy.cz
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uděluji tímto společnosti BOhEmia EnErGy entity s.r.o., iČ 27386732, sídlem na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha, zapsané v Or vedeném mS Praha, sp. zn. c 115621 PlnOu mOc, ke všem právním 
jednáním, souvisejícím se změnou dodavatele, zejména k ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem komodity pro odběrné místo („Om“) č.                                                                         , do kterého byla 
sjednána dodávka Smlouvou o sdružených službách dodávky a to dohodou, výpovědí, či odstoupením; odvolání plných mocí se shodným obsahem jako je tato plná moc, udělených mnou třetím osobám přede dnem 
podpisu této Plné moci; vyžádání si obchodních a technických informací od stávajícího dodavatele komodit a/nebo Provozovatele distribuční soustavy („PDS “), týkajících se Om (zejména doba trvání smluvního 
vztahu se stávajícím dodavatelem, Ean/Eic kód); k podání žádosti o uzavření Smlouvy o připojení a Om s příslušným PDS.

Robert Šíma 
na základě plné moci

Robert Šíma 
na základě plné moci

Zákazník – spotřebitel má právo na odstoupení od této Smlouvy bez udání důvodu, a to v případě, byla-li Smlouva uzavřena mimo obchodní prostory Dodavatele (zejména, ale nejen prostřednictvím obchodního 
zástupce v místě bydliště Zákazníka), a to do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Zákazník je povinen odstoupení učinit v písemné formě a zaslat jej na adresu sídla Dodavatele. Formulář pro odstoupení 
od Smlouvy je k dispozici na webových stránkách Dodavatele (www.bohemiaenergy.cz). Smluvní ujednání mezi Zákazníkem a Dodavatelem se řídí pro poskytování sdružených služeb dodávky elektřiny 
a zemního plynu všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „vOP“), Produktovými podmínkami a platnými právními předpisy. uvedené vOP jsou připojeny k této Smlouvě a tvoří její nedílnou součást. 
Podpisem této Smlouvy Zákazník stvrzuje, že se seznámil se zněním smluvních dokumentů, zejm. se vOP, Produktovými podmínkami, ceníkem a ceníkem poplatků, akceptuje je jako součást smluvního vztahu 
s Dodavatelem a zavazuje se jimi řídit. Jedno vyhotovení každého z těchto dokumentů Zákazník obdržel spolu se Smlouvou. Pro případ porušení smluvních povinností Zákazníka sjednaných v této Smlouvě 
nebo vOP, které jsou součástí této Smlouvy, je Dodavatelem uplatněn nárok na úhradu smluvního poplatku, a to jak vůči Zákazníkovi ze segmentu Domácnost, tak vůči Zákazníkovi ze segmentu Podnikatel. 
Pokud je porušujícím Zákazník ze segmentu Domácnost, je smluvní poplatek ve výši 6 050 kč s DPh za nezdržení se takových jednání, které mohou mít za následek nemožnost realizace a dokončení procesu 
změny Dodavatele, a ve výši 6 050 kč s DPh za nedodržení délky trvání sjednané Smlouvy, a to za každé odběrné místo zvlášť (kromě využití práva na ukončení Smlouvy pro změnu vOP a/nebo změnu 
ceny a v ostatních případech, kdy je možné ukončit Smlouvu bez nároku Dodavatele na úhradu smluvní pokuty). Zákazníkovi mohou být účtovány další poplatky, jako jsou poplatky za upomínku, poplatek 
za odpojení a opětovné připojení, náklady spojené s přerušením dodávky, náklady na marný výjezd, poplatek za vystavení mimořádné vyúčtovací faktury, a to ve výši uvedené v ceníku poplatků, který je 
umístěn na webových stránkách Dodavatele. Zákazník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že Dodavateli poskytuje úplné, pravdivé a včasné informace. v opačném případě, či v případě opomenutí Zákazníka, 
jdou důsledky takového jednání k tíži Zákazníka. Pro Zákazníky ze segmentu Podnikatel je výše smluvní pokuty pro výše definovaná porušení uvedená v ceníku poplatků, který je k dispozici na webových 
stránkách Dodavatele (www.bohemiaenergy.cz).
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