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Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny
číslo:
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Sysel Energie a.s.
Obchodní společnost
Blanická 922/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Sídlo:
Příborská 602, 738 01 Frýdek-Místek
Korespondenční adresa
09293507
IČO:
CZ09293507
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 11229 vedená u Krajského soudu v Ostravě,
Zastoupena:
Ing. Jan Pokorný, člen představenstva
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Webový portál:
Kontaktní číslo
(Dále jen „Obchodník“)

Česká spořitelna a.s.
8777682/0800
www.syselenergie.cz
+420 727 800 181 // +420 727 800 188

a

Jméno, příjmení, �tul:
Datum narození:
Trvale bytem:
Doručovací adresa
Bankovní spojení:
Kontaktní e-mail:
Telefonní číslo:
(dále také jen „Zákazník“)

společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 50 odst. 2 a souv. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a
o výkonu státní správy v energe�ckých odvětvích a o změně některých zákonů (energe�cký zákon), v platném znění, tuto smlouvu
o sdružených službách dodávky elektřiny
(dále také jen „Smlouva“):

Sysel Energie a.s.
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1. Úvodní ustanovení
1. Obchodník je držitelem licence na obchod s elektřinou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energe�ckých odvětvích a o změně některých zákonů (energe�cký zákon), v platném znění (dále také jen
„energe�cký zákon“).
2. Zákazník má zájem, aby mu elektřinu dodával Obchodník.
3. Za účelem zajištění dodávek elektřiny a zajištěná související služeb v elektroenerge�ce uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu.

2. Předmět smlouvy
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1. Obchodník se zavazuje dodávat Zákazníkovi elektřinu a zajis�t na vlastní jméno a na vlastní účet související službu v elektroenerge�ce a Zákazník se zavazuje odebrat elektřinu a související služby v elektroenerge�ce a zapla�t Obchodníkovi cenu za dodanou
elektřinu a cenu související služby v elektroenerge�ce.
2. Obchodník je oprávněn a zároveň povinen pro připojení odběrného místa/odběrných míst, jak je/jsou uvedeny v této Smlouvě
uzavřít s příslušným provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy do odběrného
místa/odběrných míst uvedených v této Smlouvě.

3. Specifikace odběrného místa a cena za odběr elektřiny, termín zahájení dodávek
1. Iden�fikace odběrného místa (adresa), stávajícího dodavatele a smlouvy:
a) Adresa (ulice, číslo popisné/číslo orientační, obec, místní část, PSČ):

Zákazník prohlašuje, že je vlastníkem odběrných míst uvedených v této smlouvě nebo má souhlas
vlastníka k dodávce elektřiny do těchto odběrných míst.
EAN:
Distribuční sazba:

Způsob připojení
Hodnota jis�če před elektroměrem:
A
Počet fází jis�če: 1-fazové, 3-fázové (zaškrtněte)
Typ měření:
A,
B, C (zaškrtněte)

b) Stávající dodavatel:
Platnost stávající smlouvy:
neurčitá,
či určitá do
(zaškrtněte)
Podmínky ukončení stávající smlouvy (výpovědní lhůta, automa�cké prodlužování smluv aj.):
Ukončení stávající smlouvy:
Zákazník,
obchodník – na základě plné moci (zaškrtněte)
Datum ukončení stávající smlouvy:
Zákazník bere na vědomí, že v případě nesprávného, nepravdivého případně neúplného uvedení
údajů o stávajícím dodavateli a stávající smlouvě uvedené výše, může dojít ke změně termínu zahájení dodávky.
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2. Cena a způsob úhrady
Cena dodávky elektřiny je stanovena v Ceníku, který tvoří přílohu této Smlouvy.
Způsob platby záloh:
bankovní převod,
(zaškrtněte)
Způsob platby faktur: bankovní převod

či SIPO – Spojovací číslo SIPO

Způsob vrácení přeplatků: příkaz k úhradě na bankovní číslo účtu Zákazníka uvedené v záhlaví Smlouvy
Způsob doručení faktur: e-mailem
Počáteční výše zálohy do prvního vyúčtování v Kč:
Frekvence plateb dle VOP
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3. Pravděpodobný termín zahájení dodávek elektřiny:
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s �m, že pravděpodobný termín zahájení dodávek elektřiny se může lišit od skutečného
termínu zahájení dodávek elektřiny.
Skutečný termín zahájení dodávek elektřiny:

4. Závěrečná ustanovení

1. Součás� této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky dodávek elektřiny koncovým zákazníkům (dále také jen „VOP“) a
ceník dodávek elektrické energie Obchodníka.
2. Zákazník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí, že VOP upravují pravidla týkající se služeb poskytovaných na
základě této Smlouvy včetně dodávek elektřiny a prohlašuje, že se s těmito VOP zcela seznámil před uzavřením této Smlouvy
a akceptuje, že jsou nedílnou součás� této Smlouvy. VOP jsou rovněž umístěny na webových stránkách Obchodníka.
3. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této Smlouvy neplatným či
neúčinným, platnost ostatních ujednání Smlouvy �m není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této Smlouvě
nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této Smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími.
5. Tato Smlouva nabývá platnos� dnem jejího podpisu a účinnos� dnem zahájením dodávek elektřiny.
na dobu neurčitou/
na dobu určitou 24 měsíců ode dne zahájení dodávek elektřiny.
6. Tato Smlouva se uzavírá:
(zaškrtněte)
7. Měnit nebo doplňovat tuto Smlouvu lze pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
8. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho tuto
Smlouvu vlastnoručně podepisují.

Příloha č. 1: Ceník
Příloha č. 2: VOP

Příloha č. 3: Plná moc
Příloha č. 4: Poučení o zpracovávání osobních údajů

Ve Frýdku-Místku, dne

V

Obchodník:

Zákazník:

Sysel Enegie a.s.
Ing. Jan Pokorný, člen představenstva
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