BUSINESS

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

Uzavřená dle ust. § 50 odst. 2 energetického zákona.

Obchodník:

Amper Market, a. s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4
IČ: 241 28 376, DIČ: CZ24128376.

Oprávněný zákazník:

Číslo smlouvy Vám bude zasláno
spolu se zálohovým kalendářem.

Firma/společnost:

IČ:

C Z

DIČ:

Sídlo firmy/společnosti:

Ulice:

Č.p. / Č.o.:

Obec:

Část obce:

PSČ:

Odpovědný zástupce (jednatel, předseda představenstva):
Titul:

Jméno:
Telefon:

E-mail:

Korespondenční adresa (pozn.: Vyplnit jen pokud se liší od adresy sídla firmy):
Ulice:
Obec:

Předmět smlouvy:

PSČ:

Č.p. / Č.o.:
Část obce:

Obchodník se zavazuje poskytnout zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny, tzn. dodávat sjednané množství silové elektřiny zákazníkovi
v odběrném místě, jakož i zajistit pro zákazníka distribuci elektřiny a systémové služby. Obchodník se dále zavazuje převzít závazek zákazníka
odebrat sjednané množství elektřiny z elektrizační soustavy, tzn. převzít odpovědnost za odchylku v daném odběrném místě.

Odběrné místo (pozn.: V případě více odběrných míst použijte Přílohu č. 2):
Ulice:

Č.p. / Č.o.:
Odběrné místo
EAN OPM:

Obec:

PSČ:
Fáze a proudová hodnota
jističe:

8 5 9 1 8 2 4

Odhad roční spotřeby: VT

Cena a platební podmínky:

A

X

(MWh) NT

(MWh)

Zákazník se zavazuje zaplatit obchodníkovi řádně a včas za dodávku elektřiny, distribuci elektřiny a související služby dohodnutou cenu.
Cena za dodávku silové elektřiny je smluvní, sjednaná formou tarifu, specifikovaného v Ceníku společnosti Amper Market, a.s., který je
přílohou č. 3 této smlouvy (dále jen „Ceník obchodníka”).

Smluvní strany sjednávají TARIF pro distribuční sazbu
(v případě více odběrných míst viz samostatná příloha). K cenám bude připočtena DPH dle příslušné sazby.
Zákazník se zavazuje hradit obchodníkovi zálohové platby dle zálohového kalendáře a platby za dodávku elektřiny:

Převodním příkazem:

Inkasem z účtu:

Banka název:		
–

Číslo účtu:

Kód banky:

Kč

Požadovaná výše záloh:

Četnost záloh:

Platnost, doba trvání a ukončení smlouvy:

0 0

.

měsíčně

čtvrtletně

pololetně

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

0 0

.

0 0 0 0

Datum předpokládaného zahájení dodávky D D . M M . R R R R Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Smlouvu lze kdykoliv písemně vypovědět s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíce, která začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Smlouva může být
ukončena rovněž dohodou smluvních stran. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních podmínek obchodníkem nebo v případě
nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek. Obchodník neodpovídá za splnění požadovaného termínu zahájení dodávky elektřiny v případech, kdy dodávku
elektřiny nebylo možné v tomto termínu zahájit z důvodů na straně zákazníka, jiného dodavatele elektřiny nebo provozovatele distribuční soustavy; zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v takovém případě bude dodávka elektřiny zákazníkovi ze strany Amper Market zahájena od data, kdy zahájení dodávky bude možné s ohledem
na překážky na straně zákazníka a třetích stran.

Délka výpovědní doby smlouvy se stávajícím dodavatelem:

dnů

Požaduji podání výpovědi
u stávajícího dodavatele:

měsíců

ANO

Pokud má zákazník více odběrných míst, může zákazník zvolit souhrnné (všechna odběrná místa souhrnně na jednom platebním
kalendáři a na jedné faktuře), samostatné (každé odběrné místo na samostatném platebním kalendáři a samostatné faktuře) nebo
skupinové (vybrané skupiny odběrných míst na jednom platebním kalendáři a jedné faktuře) zálohování a fakturaci nebo souhrnné zálohování a samostatnou fakturaci
(jeden platební kalendář pro všechna odběrná místa, pro každé odběrné místo samostatná faktura).

Fakturace a vyúčtování:

Požaduji

skupinové zálohování a fakturaci

samostatné zálohování a fakturaci

skupinové zálohování a fakturaci
(skupiny vyznačeny v seznamu odběrných míst v příloze č. 2)

souhrnné zálohování a samostatnou fakturaci.

Pokud nezaškrtnete žádnou z uvedených variant, znamená to, že požadujete souhrnné zálohování a fakturaci. Zákazník může rovněž zvolit tzv. samoodečet elektřiny, kdy
zákazník provádí odečet odebrané elektřiny na svém elektroměru a údaje zašle obchodníkovi do 5 dnů po skončení zvoleného období:

Požaduji samoodečty:

měsíčně

čtvrtletně

pololetně

ročně

k datu

D D . M M . R R R R

Zákazník se zavazuje uhradit obchodníkovi případný rozdíl mezi zákazníkem nahlášeným množství odebrané elektřiny a množství odebrané elektřiny zjištěným
na základě odečtu provedeného PDS.

Závaznost obchodních podmínek obchodníka
Zákazník svým podpisem potvrzuje, že převzal od obchodníka obchodní podmínky obchodníka ze dne 25. 5. 2018 upravující obchodní
a technické podmínky dodávky elektřiny a zajištění distribuce elektřiny
a systémových služeb. Obchodník je oprávněn obchodní podmínky obchodníka měnit či je nahradit novými (dále jen „změna OP“). Změnu OP
zveřejní obchodník nejméně 30 dnů před účinností změny OP na svých
internetových stránkách www.ampermarket.cz a ve svém sídle. O změně
OP bude obchodník zákazníka rovněž informovat odesláním oznámení
na emailovou adresu zákazníka či na adresu pobytu/sídla uvedenou
v této smlouvě, ve lhůtě 30 dnů před účinností změny OP. Zákazník je
v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou OP oprávněn od smlouvy
odstoupit, a to způsobem a ve lhůtě stanové v obchodních podmínkách
obchodníka. Neodstoupí-li zákazník stanoveným způsobem od smlouvy,
nahrazuje změna OP stávající obchodní podmínky obchodníka a stává se
součástí této smlouvy, s účinností k datu uvedenému ve změně OP. V případě rozporu smlouvy a obchodních podmínek obchodníka mají přednost ustanovení této smlouvy.
Obchodník zákazníkovi v souladu
s občanským zákoníkem poskytuje
následující poučení o obchodních podmínkách obchodníka. Zákazník
potvrzuje, že návrh této smlouvy a obchodní podmínky obchodníka ze
dne 25. 5. 2018 mu byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy a že se řádně seznámil s celým obsahem této smlouvy
a obchodních podmínek obchodníka. Zákazník potvrzuje, že všem ustanovením smlouvy a obchodních podmínek obchodníka a jejich významu
porozuměl a že žádné ustanovení smlouvy a obchodních podmínek obchodníka pro něj není nesrozumitelné nebo nečitelné.

Informování zákazníka

Zákazník potvrzuje, že porozuměl tomu, že dle čl. II. odst. 6 a 7 obchodních podmínek obchodníka ze dne 25. 5. 2018, pokud by obchodník nemohl začít dodávat elektřinu v požadovaném termínu, platí:
(i) obchodník není odpovědný za nezahájení dodávky v požadovaném
termínu, pokud dodávku nelze zahájit z důvodů na straně zákazníka (např. nedodání plné moci k ukončení smlouvy o dodávce elektřiny
s původním dodavatelem zákazníka); obchodník je oprávněn v takovém
případě od smlouvy písemně odstoupit. Pokud obchodník od smlouvy
neodstoupí a dodávku lze zahájit v pozdějším termínu, začne obchodník
dodávat elektřinu zákazníkovi v pozdějším termínu;
(ii) obchodník není odpovědný za nezahájení dodávky v požadovaném
termínu, pokud obchodník nemůže zahájit dodávky elektřiny v dohodnutém termínu z důvodů na straně jiného dodavatele elektřiny, obchodníka s elektřinou nebo provozovatele distribuční soustavy; obchodník
i zákazník jsou oprávněni v takovém případě od smlouvy písemně odstoupit;
(iii) zákazník je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že
obchodník nezačal zákazníkovi dodávat elektřinu v požadovaném termínu z důvodu na straně obchodníka. Namísto odstoupení od smlouvy
je zákazník oprávněn podat návrh k Energetickému regulačnímu úřadu,
aby byla obchodníkovi uložena povinnost dodávat zákazníkovi elektřinu, a zároveň může po obchodníkovi požadovat náhradu škody, která
mu vnikla tím, že obchodník nezačal dodávat elektřinu v termínu dohodnutém ve smlouvě;
Zákazník potvrzuje, že porozuměl tomu, že dle čl. V. odst. 4 obchodních podmínek obchodníka ze dne 25. 5. 2018, má obchodník v případě smluv na dobu neurčitou právo měnit cenu silové elektřiny, a to
aktualizací Ceníku Amper Market, který musí být zákazníkovi zaslán
prostřednictvím poštovních služeb nebo elektronickou formou na adresu uvedenou ve smlouvě a zároveň zveřejněn na webových stránkách
obchodníka www.ampermarket.cz nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti nového ceníku. Pokud zákazník s novou cenou nebude souhlasit,
může od smlouvy písemně odstoupit, a to způsobem, který je upraven
v účinných obchodních podmínkách obchodníka.

ID prodejce:

Datum:

Zákazník potvrzuje, že porozuměl tomu, že dle čl. XI. obchodních podmínek obchodníka ze dne 25. 5. 2018 je zákazník oprávněn odstoupit
od smlouvy rovněž v těchto případech:
(i) dojde ke zvýšení ceny nebo změně OP a zákazník s navrhovanou
cenou nebo změnou OP nesouhlasí; zákazník je oprávněn od smlouvy
písemně odstoupit ve lhůtách určených v obchodních podmínkách obchodníka. Pokud zákazník od smlouvy neodstoupí, pak platí, že s nově
navrhovanou cenou nebo novými obchodními podmínkami obchodníka souhlasí a okamžikem nabytí účinnosti nového ceníku platí nová
cena, resp. okamžikem účinnosti nových obchodních podmínek platí
nové obchodní podmínky obchodníka;
(ii) smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání obchodníka a zákazník je spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou; zákazník je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 5 dnů před
zahájením dodávky;
(iii) smlouva byla uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace
na dálku (zejména vyplněním online formuláře na webových stránkách
obchodníka www.ampermarket.cz) a zákazník je spotřebitelem; zákazník je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne
zahájení dodávky;
(iv) ze strany obchodníka dojde k podstatnému porušení smlouvy nebo
obchodních podmínek obchodníka.
V případě, že zákazník od smlouvy odstoupí, je povinen zaplatit obchodníkovi cenu za elektřinu odebranou dle smlouvy.
Zákazník potvrzuje, že porozuměl tomu, že dle čl. VIII. a XI obchodních
podmínek obchodníka ze dne 25. 5. 2018 v případě prodlení zákazníka s úhradou záloh nebo platbou za dodanou elektřinu je obchodník
oprávněn:
(i) ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny zákazníkovi v případě, že
zákazník opakovaně nedodrží smluvený způsob platby za dodanou
elektřinu včetně platby záloh. Pokud dojde k ukončení smlouvy dřív, než
zákazník uhradí všechny dlužné platby, obchodník nezajišťuje obnovení
přerušených dodávek elektřiny do odběrného místa zákazníka.
(ii) od smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu písemně vypovědět,
pokud zákazník nezaplatil obchodníkovi zálohu či platbu za dodanou
elektřinu po dobu delší než 30 dnů po splatnosti faktury; výpovědní
doba v případě výpovědi je jeden měsíc a počíná běžet první kalendářní
den měsíce následujícího po doručení výpovědi zákazníkovi.
Zákazník potvrzuje, že porozuměl tomu, že dle čl. VII. odst. 2 obchodních podmínek obchodníka ze dne 25. 5. 2018 je zákazník povinen ve
smlouvě uvést bezpečnostní minimum, pokud je hodnota jističe před
elektroměrem u jeho odběrného místa vyšší než 200 A. Bezpečnostní
minimum se stanoví na základě soupisu jednotlivých spotřebičů v odběrném místě a jejich bezpečnostního minima. Pokud by došlo k vyhlášení regulačního stupně č. 7, kterým se přeruší dodávka elektřiny na nejnižší možnou úroveň, dojde ke snížení množství dodávané elektřiny
právě na úroveň bezpečnostního minima.
Formulář smlouvy vyplněný a podepsaný zákazníkem se považuje
za návrh na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena zasláním obchodníkem podepsané smlouvy zákazníkovi. Obchodník je oprávněn návrh
na uzavření smlouvy odmítnout. Změny této smlouvy mohou být činěny
pouze písemně, dle zásad stanovených v obchodních podmínkách
obchodníka. Smluvní strany se zavazují vzájemně se s dostatečným
časovým předstihem informovat o veškerých změnách, které by mohly
mít vliv na plnění této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Smlouva obsahuje následující přílohy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky obchodníka
Příloha č. 2: Seznam odběrných míst
Příloha č. 3: Ceník obchodníka.

D D . M M . R R R R

Místo:

Podpis obchodníka na základě plné moci:
Amper Market a.s.

Podpis zákazníka:

800 701 313
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 5050013734/5500, číslo licence: 141118584, e-mail: info@ampermarket.cz

