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Smlouva o sdružených

službách dodávky elektřiny

dodavafel energie
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-Korespondenčni adresa (neni-!i shodná se sídlem firmy)

DIČ: CZ

obchodní firma/
ůáleV:

č. popisrié/
C. orientaČnÍ:

stát:

obvoó:

psč rrrí Ť

obec:

Koíítaktíií osoba zákazníka oprkvnďank zastupovat firrnu v obchodnlrn je*xánl

, +a , Flobert KamenÍČek
telefon'

1meno a prilmeni:

mobil.tel.:

e-mail

543213254

fax:

Kontaktí'í osoba zákazníka pro sjednáváni plánu odberu (neííí-li shodííá s kontaktní osobou oprkvrvhnr>u zastupovat firrnu y obchoónirn jednáni)
jménoapříjmení'

telefoíí:

mobil.tel.:

e-mail:

fax:

pakturačiií údaje
Elektronická
fakturace:

bankovní sqo%ení (předčíslí - č.účtu / kód banky)

€-[X-:-,:..:.:.::

13034621 /0100

c.ÚČtu:

(dále jen ,,zákazník")

AKCENTA ENERGIE a.s., se sídlem Hradec Králové, Pražské předměstí, Gočárova třída 3 ÍŽ/52, PSč 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajsl<ým soudem
v Hradci Králové, oddn B, vložka 3055, Ič: 27945251 , Dlč: CZ69900l844, (jslo licence nr:í obchod s elektřinou: l 40705594, číslo registmce u OTE: 2321 , EAN: 85')1824232101 ,
Tel.: +420 498 777 888, Fax: +420 498 777 750, E-mail: energy@akcenta.eu, web: energy.akcenta.eu, Bankovníspojení: 10015521 0/ 2030
(dále jen ,,dodavatel")
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Teehnická specííikace odběrneho místa (OM)
Mresa OMí
ulice:
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l Jmenovita ...,,.. hlavrího jističe
Sjednaííý produkt:
Provozovatel distribučni soustavy

Frekvence záloh:
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Způsob platby:

3

příkaz k ú%raděr

inkaso z účtu

l . Dodavatel se zavazu %e dodávat zákazníkovi elektřinu ve sjednaííém mnoťtví a rozsahu.

2. Dodavatel se dále zavazu %e mastním jménem a na vlastní ú čet pro zákazníka zajistit přenos elektři ny, distribuci elektřiny a sysíémové služby.

3. Zákazník za ode'oranou 'elektřinu a sluiy zííplatí ceriu stanovenou podle'sjednaného cen{kuadodavatele, kterýabyl azákazníkovi předán, a podle příslušného ceoové'no rozhodnutí Energetického
regulačríhoúřadu.

4. Další pod írííííky s«]rvzeííých služeb dodávky elelaři ny jsou stanoveny v obchod ních podmín kách dodavate le, laeré tvoFí Příloh u l této sm louvy, a v sazebnlku poplatků . laerý tvoří Přílohu 2 této sm louvy.
5. Přnoha l -obcííodr%odmLnkydodavatele

Přnoha 2 - sazebnlk poplatků a sjednaný ceník %sov ned n nou součásti této sm louvy. Zákazník pomzuýe, že se s těmito přnohami (včetně u jednárí o řešení sporů ) a ceníkem seznám il.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvo u ste1no pisech s platností originál u. Každá ze smluvních stran obd rží po jednom ste%íopise.
Zvláštní u)ednáni:

Centropol úvazek do 8.4.2015, výp.lhůta 3 měsÍce - nej později vypovědět třeba 7. 1.2015
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jméno a podpis oprávněné osoby:

