
Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu

ZÁKAZNÍK 

ZPŮSOB PLATBY FAKTURY / ZÁLOHY / POPLATKU

ZEMNÍ PLYN – SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA

Adresa trvalého bydliště / sídla společnosti

Doručovací adresa (doplňte v případě odlišné adresy trvalého bydliště / sídla společnosti)

Adresa OM (doplňte v případě odlišné adresy trvalého bydliště / sídla společnosti) Adresa OM (doplňte v případě odlišné adresy trvalého bydliště / sídla společnosti)

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN

Číslo smlouvy:

PříjmeníJménoTitul

Jméno a příjmení

Ulice

Ulice

Smlouva se uzavíra na dobu 

podpis Zákazníka ****)

určitou

ID Zprostředkovatele

Jméno 
Zprostředkovatele

Dne

Produktrok / let od data účinnosti.

Jméno 
a příjmení

Inkaso SIPO bankovní účet                                    

č. účtuSIPO / spojovací číslo

Název společnosti

Obec 

Obec 

Ulice

Telefon

Produktová řada Produktová řada

Zákazník prohlašuje, že je vlastníkem odběrných míst uvedených v této smlouvě nebo 
má souhlas vlastníka k dodávce zemního plynu do těchto odběrných míst.

*) doplní Obchodník **) jedná se o smlouvu u původního obchodníka ***) perioda záloh: M - měsíc, K - kvartál ****) podpis na každé kopii

Obchodník garantuje Zákazníkovi nižší cenu plynu a/nebo elektřiny oproti standardním cenám dominantního dodavatele energií v daném regionu platným v době podpisu této 
smlouvy. Dodávka plynu a/nebo elektřiny bude v případě, kdy Zákazník zaškrtne pole „žádám o zahájení dodávky co nejdříve“, zahájena bez zbytečného odkladu poté, co budou 
splněny veškeré technické a administrativní náležitosti spojené se změnou dodavatele i bez jeho souhlasu, zejména s registrací v informačním systému vedeném společností OTE, 
a.s., jinak až bezprostředně po ukončení dodávky předchozího dodavatele, pokud byla taková dodávka dříve Zákazníkem sjednána. Přílohu této smlouvy tvoří všeobecné obchodní 
podmínky Obchodníka („VOP“), kterými se tato smlouva řídí v rozsahu, ve kterém tato smlouva nestanoví něco jiného, a poučení spotřebitele o jeho právech, včetně vzorového 
formuláře pro odstoupení od smlouvy. Informace o zpracování osobních údajů zákazníka jsou dostupné na internetové adrese www.generalenergy.cz/osobni-udaje. Podpisem této 
Smlouvy Zákazník potvrzuje, že tyto dokumenty převzal, byl s nimi seznámen, rozumí jim, souhlasí s nimi, a že tuto smlouvu uzavírá svobodně bez jakéhokoliv nátlaku. 
Zákazník se zavazuje obstarat, aby do odběrných míst uvedených v této smlouvě dodával plyn a/nebo elektřinu výlučně Obchodník (čl. VI. odst. 2 písm. h), i), j) VOP), a to ode dne 
zahájení dodávky (blíže čl. II. odst. 7 a 8 VOP) do dne ukončení trvání této smlouvy (čl. VIII. VOP). Pro případ porušení této povinnosti se Zákazník-spotřebitel zavazuje zaplatit 
Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každé odběrné místo, u kterého došlo k porušení této povinnosti. Zákazník-podnikatel se zavazuje pro případ porušení jeho 
povinností zaplatit smluvní pokuty uvedené ve VOP. Obchodník a Zákazník-podnikatel se dohodli na vyloučení ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

Obec

E-mail

Rodné číslo /
datum narození

Zastoupen

DIČ

č. pop./ 
orient. č.

č. pop./ 
orient. č.

PSČ

Předpokládaný 
odběr MWh/rok
Sjednaná  
kapacita m3/den

č. pop./ 
orient. č.

/

. .

PSČ

PSČ

IČ

Titul

Číslo smlouvy:

*)

*)

Otop          Technologie          Vaření          Ohřev vody          Charakter odběru:  

KčNavrhovaná výše zálohy / perioda záloh ***)

Dat. ukončení 
smlouvy       

Perioda 
smluv let**) **) Dat. ukončení 

smlouvy       
Perioda 

smluv let**) **)

Původní 
obchodník

Smlouva na 
dobu neurčitou 

Smlouva na 
dobu určitou  **) **) Původní 

obchodník:
Smlouva na 

dobu neurčitou: 
Smlouva na 

dobu určitou:  **) **)

CZ

EIC kód:

2  7  Z   G

2 0

ELEKTŘINA – SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA

Ulice

Obec

MWh

MWh

Kč

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

č. pop./ 
orient. č.

PSČ

Odhad 
spotřeby VT
Odhad 
spotřeby NT 

Navrhovaná výše zálohy / perioda záloh ***)

1F 3F A Distribuční 
sazbaJistič          Způsob 

připojení

EAN kód:

8 5 9 1 8 2 4 0 0

podpis Obchodníka

General Energy a.s.  
Mariánské náměstí 617/1,  
Komárov, 617 00  Brno

IČ:06935427, DIČ:CZ06935427
tel: 840 333 777 
email: info@generalenergy.cz

zápis v OR, KS v Brně,  
spisová značka: B 7926

JIŘÍ SVOBODA
předseda 
představenstva

Ing. JAKUB SMIČKA  
místopředseda 
představenstva
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