SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH
DODÁVKY ELEKTŘINY A PLYNU

ČÍSLO SMLOUVY:
DODAVATEL:
Gazela Energy a.s., se sídlem
Radlická 520/117, 158 00 Praha 5

Číslo licence elektřina: 141118837
Číslo licence plyn: 241118838

IČ: 24135712, DIČ: CZ24135712
ZÁKAZNÍK:

PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu (dale jen „Smlouva”) je závazek
nás jako Dodavatele dodávat Vám jako našemu Zákazníkovi elektřinu v napěťové hladině nn a/nebo plyn v kategorii
maloodběr a zajistit Vám na vlastní jméno a na vlastní účet související služby v elektroenergetice a/nebo plynárenství.
Zákazník se zavazuje dodanou elektřinu a/nebo plyn odebrat a zaplatit Dodavateli řádně a včas cenu za dodanou
elektřinu a/nebo plyn i za související služby, to vše v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky
elektřiny a zemního plynu Dodavatele (dále jen “VOP”) a ceníkem (dále jen „Ceník“), které jsou nedílnou součástí
Smlouvy. Dodavatel se zavazuje převzít za Zákazníka odpovědnost za odchylku.
A teď to nejdůležitější: Jako Zákazník se zavazujete platit Dodavateli řádně a včas pravidelné zálohy na dodávku
a distribuci elektřiny a/nebo plynu, jejichž výše, počet a splatnost jsou stanoveny v rozpisu záloh, který Vám pošleme
před zahájením dodávky a pro další zúčtovací období pak společně s fakturou. Zálohy jsou splatné v měsíci
předcházejícím začátku odběru elektřiny a/nebo plynu. Výše, počet a splatnost záloh je Dodavatelem stanovena
dle spotřeby za předchozí srovnatelné zúčtovací období dle informací uvedených v informačním systému OTE, a.s.
Dodavatel je oprávněn, s ohledem na množství odebírané elektřiny a/nebo plynu v odběrovém místě v průběhu
zúčtovacího období, v případě změny cen silové elektřiny a/nebo plynu resp. změny ceny za související služby
v elektroenergetice a/nebo plynárenství nebo při opakovaném nedodržování smluveného způsobu placení závazků
Zákazníkem, měnit výši, počet a splatnost záloh nebo požadovat úhradu záloh i v případě, že zálohy nebyly sjednány,
a to stanovením nového rozpisu záloh i v průběhu zúčtovacího období. Ve vyúčtovací faktuře jsou zohledněny
pouze zálohy uhrazené na období, které je zúčtováno, ve výši předepsané rozpisem záloh, a to pouze příslušná
část záloh za vyúčtované odběrné místo.
Nedohodneme-li se ve Smlouvě jinak, provádí Zákazník všechny platby bezhotovostně na účet Dodavatele – číslo
účtu a variabilní symbol naleznete vždy v příslušné faktuře nebo rozpise záloh. Případné platby Dodavatele
Zákazníkovi se provádí bezhotovostně na účet, který nám sdělíte. V případě nejasné identifkace zálohy (např. chybná
částka nebo variabilní symbol) rozhoduje o jejím použití k úhradě konkrétní zálohy nebo faktury Dodavatel.
Poplatky účtové (i) za další dodatečné služby (např. mimořádné vyúčtování na základě samoodečtu), (ii) za případy
přerušení, pozastavení, ukončení nebo obnovení dodávky elektřiny a/nebo plynu z důvodu na straně Zákazníka nebo
(iii) za vystavení upomínek jsou uvedeny v Ceníku. Podpisem Smlouvy potvrzujete, že znáte jejich výši a souhlasíte s ní.
Zákazník výslovně souhlasí a žádá o zasílání případných upomínek Dodavatelem elektronickou cestou na jeho výše
uvedenou emailovou adresu.

Klientský servis: +420 253 253 010, info@gazelaenergy.cz, www.gazelaenergy.cz

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH
DODÁVKY ELEKTŘINY A PLYNU

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena elektřiny a plynu je dána platným Ceníkem Dodavatele pro danou distribuční oblast
Způsob provádění plateb:
Záloha:
Způsob
provádění plateb: Faktura/Záloha,
Číslo účtu
Zákazníka:
Číslo
účtu
Zákazníka: xxxxxxxxxxx/xxxx

Vyúčtování:

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A JEJÍ ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Zákazníkem a nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky elektřiny a/nebo
plynu Dodavatelem. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Ceníkem i VOP tvořícími přílohu Smlouvy
(zejména s částmi Obecná ustanovení, Reklamace, Řešení sporů, Způsob komunikace, Ukončení smlouvy a Společná
a závěrečná ustanovení). Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá komunikace mezi ním
a Dodavatelem bude probíhat prostředky komunikace na dálku (telefon, email, SMS, aplikace atd.) a je si vědom
i sjednané fkce doručení u jednotlivých způsobů doručování uvedených v odst. 4.2. VOP.
Zákazník souhlasí s tím, že Dodavatel je oprávněn kdykoliv VOP a/nebo Ceník měnit (novelizovat) v jakémkoliv
(i úplném) rozsahu. Podmínky změny VOP a/nebo Ceníku jsou uvedeny ve VOP. O změně VOP a/nebo Ceníku bude
Zákazník informován některým nebo vícero ze způsobu komunikace uvedených v odst. 4.1. VOP.
Zákazník tímto současně bere na vědomí, že Dodavatel bude za účelem plnění této Smlouvy zpracovávat jeho
osobní údaje a že bližší informace o tomto zpracování i o svých právech souvisejících s tímto zpracováním nalezne
v Prohlášení o zpracování osobních údajů dostupném na www.gazelaenergy.cz/gdpr.

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je jeden měsíc.

Datum:

Datum:

Za zákazníka:

Za dodavatele:

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (Plyn)
EIC:

0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0X

TDD:

Adresa odběrného místa:
Stávající dodavatel:
SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (Elektřina)
EAN:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 fázové, ..... A, distribuční sazba: ....., rezervovaný příkon ..., typ měření ...

Adresa odběrného místa:
Stávající dodavatel:

Klientský servis: +420 253 253 010, info@gazelaenergy.cz, www.gazelaenergy.cz

