Karlovarská
Plynárenská

SMLOUVA
O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY
A ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU
Maloodběratelé a domácnosti (dále jen Smlouva)

Uzavřená podle § 72 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) mezi Zákazníkem a Dodavatelem
Číslo smlouvy:

Zákazník
Titul, jméno, příjmení / Název firmy:

Datum narození / IČ:

DIČ:

Adresa trvalého bydliště / Sídlo firmy:
Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Adresa je shodná
- s adr. sídla/trv. bydliště
- s adresou OM

Elektronicky
Způsob doručování písemností, dokladů:
Společnost je zapsána v OR vedeném u KS / V jiné evidenci:

Poštou

V

/oddíl

Dodavatel:
Karlovarská plynárenská s.r.o.
Jenišov 68, 360 01 Jenišov
IČ: 291 20 951 DIČ: CZ29120951
Infolinka: 840 111 284, 606 939 959
www.kvplyn.cz, e-mail: info@kvplyn.cz
společnost zapsána:
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem Plzeň,
oddíl C, vložka 26555
Bank. spojení: Česká Spořitelna, a.s.
č. ú.: 4818782/0800

/vložka

Osoba oprávněná jednat za Zákazníka na základě plné moci:
Telefon/mobil:

E-mail:

Předmět smlouvy

Závazek Dodavatele dodávat Zákazníkovi zemní plyn (dále jen „plyn“) pro jeho vlastní spotřebu v maximální úrovni (pásmu) odběru do 630MWh/rok a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přepravu plynu,
uskladnění a distribuci do odběrného místa uvedeného v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy a související služby (dále jen „sdružené služby dodávky“). Závazek Zákazníka odebírat plyn s omezením
maximální úrovně odběru a zaplatit za něj Dodavateli dohodnutou cenu, a to vše za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

Dodávka a distribuce plynu
Adresa odběrného místa (dále jen OM):

Spotřebiče v OM

Přepis

Nové OM

Instalované spotřebiče

Počet [ks]

Příkon [kW]/ks

Sporák
Ohřev vody
Adresa je shodná s Adresou trvalého bydliště / Sídlem firmy
Lokální topidlo
Vztah žadatele k nemovitosti:
Majitel nemovitosti (pouze pro nájemníka):
Kotel
nájemník
majitel
Kotel kombinovaný
Předpokládaný termín připojení:
Plynoměr v nepřítomnosti Zákazníka:
Jiné
přístupný
nepřístupný

Přiřazený TDD (Typový diagram dodávky)
Využití odběru Domácnost
rodinný dům
bytový dům
1-generační
2-generační č. bytu/poschodí
řadový
pracovní dny
Časovost (dodávky)
Charakter odběru

vaření

rekreační objekt

Maloodběratel
provozovna

kancelář

kotelna

prodejna

nepracovní dny
vytápění

ohřev vody

technologie

nemocniční
zařízení
dílna

Roční
spotřeba:

škola
stravovací zařízení,
restaurace,hotel,
m3
kWh

Poznámka:

Způsob úhrady faktur a záloh
Pro tyto způsoby plateb doplňte číslo účtu a kód banky
přímým inkasem z účtu
příkazem k úhradě
složenkou

SIPO

Pro platbu záloh prostřednictvím
SIPO doplňte spojovací číslo:

Požadovaný cyklus záloh
měsíční

Číslo bank. účtu
/kód banky:

Požadovaná výše zálohy
pro první zúčtovací období:

čtvrtletní

Kč

Vámi požadovaná výše záloh je platná do prvního vyúčtování spotřeby zemního plynu, dále mohou být zálohy upraveny dle skutečné výše spotřeby.
Souhlasím s využitím benefitu dle přílohy:

benefit A

benefit B

benefit C

benefit D

Údaje o smluvních vztazích Zákazníka s původním dodavatelem
Původní dodavatel plynu:
Smlouva s původním dodavatelem plynu

uzavřená na dobu určitou s automatickou prolongací:
uzavřená na dobu neurčitou, výpovědní lhůta:

Podmínky sdružených služeb dodávky zemního plynu

Sdružené služby dodávky zemního plynu se uskutečňují v souladu s Obchodními podmínkami dodávky zemního plynu pro domácnost a malé odběratele (dále jen „OPDZP“).
Zákazník se s OPDZP podrobně seznámil, s jejich obsahem souhlasí, je mu znám, plně mu porozuměl a zavazuje se OPDZP dodržovat.

Zvláštní ujednání

Smluvní strany se dohodly, že se sjednávají tyto podmínky odlišné od OPDZP
Dodavatel a Zákazník se dohodli, že pro toto smluvní období sjednávají cenu za dodávku zemního plynu stanovenou aktuálním Ceníkem prodejních cen dodávky
zemního plynu pro maloodběratele a domácnosti s měřením typu C1 (ročně fakturovaní zákazníci) platným v době odběru pro dané distribuční území. Dále se
dohodli, že Dodavatel poskytne Zákazníkovi benefity dle aktuálního Ceníku benefitů, který je zveřejněn na www.kvplyn.cz

Ceník - Produkt

STANDARD

KOMPLET

Poznámka:

Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva je platná ode dne podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost této Smlouvy nastává v okamžiku, kdy dojde k zahájení dodávky dle této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena
na dobu určitou ode dne jejího uzavření až do uplynutí posledního dne 12. měsíce ode dne nabytí její účinnosti, a to s možností jejího automatického prodloužení o 1 rok, a to i opakovaně.
Pokud jedna ze smluvních stran nedoručí nejpozději 20 dní před ukončením řádného smluvního období sdělení druhé smluvní straně, že trvá na ukončení Smlouvy uplynutím doby,
na kterou byla sjednána, Smlouva se automaticky prodlužuje o 1 rok za stejných podmínek sjednaných v této Smlouvě, vyjma ceny a OP, dojde-li k jejich změně. Cena pro
následné období trvání smlouvy bude určena platným Ceníkem. V případech, kdy dodávka byla zahájena po úspěšném ukončení procesu změny dodavatele, Dodavatel se zavazuje
písemně informovat Zákazníka o datu zahájení do dvou měsíců od zahájení dodávky.

Závěrečná ustanovení

Zákazník podpisem této Smlouvy uděluje souhlas, aby Dodavatel uzavřel s příslušným provozovatelem distribuční soustavy Smlouvu o distribuci zemního plynu do výše uvedeného
odběrného místa. V případě, že v důsledku procesu změny dodavatele nastanou okolnosti, které zapříčiní nemožnost dodržení termínu zahájení dodávky zemního plynu dle této Smlouvy
ze strany Dodavatele, okamžik účinnosti Smlouvy se posouvá na dobu, kdy tyto okolnosti pominou. Zákazník (spotřebitel) je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez uvedení důvodu
a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Zákazník podpisem této smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Dodavatel dodávku realizoval ve lhůtě pro odstoupení
od smlouvy, která je citovaná v předchozí větě tohoto odstavce, tedy lhůta 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud Dodavatel započne s dodávkou
a Zákazník od smlouvy odstoupí, je Zákazník povinen Dodavateli uhradit poměrnou část ceny za dodávku. Formulář pro právní úkon odstoupení od smlouvy je k dispozici na webových
stránkách Dodavatele. Zákazník byl s umístěním, obsahem a podobou formuláře seznámen při podpisu této smlouvy. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsahu této Smlouvy porozuměly a nejsou si vědomy žádných překáže, nároků třetích osob ani jiných právních vad,
které by jejímu uzavření bránily či způsobovaly její neplatnost. Na důkaz toho připojují k tomu oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. Smluvní strany se dále dohodly, že Zákazník
je oprávněn využívat služby specifikované v „Pravidlech služby KV Plyn Servis“. Podrobná pravidla KVPlyn Servis jsou k dispozici na internetových stránkách Dodavatele www.kvplyn.cz.

Karlovarská
Plynárenská

Za Dodavatele
V Jenišově

Dne:

Za Zákazníka
V/Ve:

Dne:

Osoba oprávněná k podpisu na základě pověření

Osoba oprávněná k podpisu

Podpis

Podpis / Razítko

Příloha č. 1:
Specifikace OM
Plná moc

2 7 Z G
Číslo plynoměru:

EIC kód (zbývající znaky naleznete na Vaší faktuře za plyn)

Adresa OM:
Zákazník (Titul, jméno, příjmení / Název firmy):

Datum narození / IČ:

Adresa trvalého bydliště / Sídlo firmy:

uděluje tímto plnou moc společnosti Karlovarská plynárenská s.r.o., se sídlem Jenišov 68, 360 01 Jenišov, IČ: 29120951 ke všem právním úkonům souvisejícím s procesem změny
dodavatele k výše uvedenému odběrnému místu, zejména k:
– ukončení smluvního vztahu se stávajícím Dodavatelem zemního plynu, jehož předmětem je sdružená dodávka zemního plynu nebo
dodávka zemního plynu a to včetně případného zpětvzetí těchto právních úkonů za účelem řádného průběhu procesu změny
dodavatele, popřípadě ukončení smluvního vztahu s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je distribuce zemního plynu,
– uzavření Smlouvy o připojení příslušného odběrného místa Zákazníka pro odběr zemního plynu s příslušným provozovatelem distribuční soustavy,
– vyžádání u stávajícího Dodavatele kopie Smluv o dodávce zemního plynu nebo Smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu
uzavřených mezi stávajícím Dodavatelem a Zákazníkem,
– vyžádání u stávajícího Dodavatele nejbližší možná data ukončení smluvních vztahů mezi stávajícím Dodavatelem a Zákazníkem,
– zastupování Zákazníka při registraci u společnosti OTE, a.s., IČ: 26463318, Sokolovská 192/79, Karlín,186 00 Praha 8
Zákazník prohlašuje, že v případě nájemního vztahu k nemovitosti, majitel této nemovitosti souhlasí s připojením odběrného zařízení
k distribuční soustavě. Smluvní strany se dohodly, že zruší-li se tato smlouva, platí zároveň, že Zákazník odvolal plnou moc k výše uvedenému jednání (právním úkonům).

Dne

Za Dodavatele / Podpis, razítko

Podpis Zákazníka / Osoby oprávněné k podpisu za Zákazníka

