
Platební Podmínky a smluvní Pokuty

smlouva o sdRuŽenÝCH sluŽbÁCH dodÁvky a odbĚRu Plynu (dom, mo)

Číslo smlouvy

Číslo zákazníka

PlnÁ moC

Platnost a úČinnost smlouvy, zÁvĚReČnÁ ujednÁní

Cena zemníHo Plynu

sPeCifikaCe odbĚRnéHo místa adresa odběrného místa (je-li odlišná od místa trvalého pobytu)

smluvní stRany

Zákazník (příjmení, jméno, obchodní firma)

Adresa trvalého bydliště / sídla firmy

Ulice

EIC OPM

Distributor Původní dodavatel

Charakter 
odběru Vaření Vytápění TUV Technologie

ObecČp/čo PSČ

Číslo místa spotřeby

Číslo 
plynoměru

Odhad roční 
spotřeby (kWh/rok)

Dat. narození (IČ) DIČ E-mailTelefon

Doručovací adresa

termín zahájení dodávky zákazníkovi: 
Tento termín může Obchodník změnit, pokud 
si to vyžaduje proces změny dodavatele.

Zákazník podpisem této Smlouvy uděluje Obchodníkovi plnou moc ke všem úkonům souvisejících se změnou dodavatele plynu, zejména k
• ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem a k reklamaci konečného vyúčtování, 
• uzavření smlouvy o připojení a distribuci plynu s provozovatelem distribuční soustavy, 
• právním úkonům potřebným k zajištění změny dodavatele.
Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem plnění závazků vyplývajících ze smluvních vztahů a marketingové účely pro ELIMON a.s. 
po dobu trvání této Smlouvy a dalších 36 měsíců po ukončení smluvního vztahu.

Zákazník prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této smlouvě jsou uvedeny správně a jsou pravdivé.

Smlouva nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky plynu Obchodníkem (registrací změny dodavatele). Doba trvání závazku plyne ode dne účinnosti změny doda-
vatele. Návrh Smlouvy nelze přijmout s dodatkem nebo výhradou; ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Uzavřením smlouvy Zákazník 
vyjadřuje a potvrzuje svůj souhlas s dalšími nedílnými součástmi Smlouvy, a to VOP a Ceníkem. Zákazník, který je spotřebitelem, potvrzuje, že mu Dodavatel 
s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy poskytl všechny předsmluvní informace v rozsahu požadovaném § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. 
Zákazník prohlašuje, že se se všemi dokumenty a předsmluvními informacemi seznámil, s jejich obsahem souhlasí a je mu znám jejich význam. 

Cena dodávky plynu je daná cenou sjednaného produktu. Výše ceny plynu podle sjednaného produktu a další podmínky pro uplatnění produktu jsou stanoveny 
v Ceníku. Ceny distribuce plynu a souvisejících služeb podléhající cenové regulaci jsou sjednány vždy ve výši stanovené v účinném cenovém rozhodnutí Ener-
getického regulačního úřadu.

smluvní pokuty: Zákazník bere na vědomí, že nesmí po dobu trvání závazku s Obchodníkem sjednat s jiným dodavatelem jinou smlouvu, jejímž předmětem 
by byla dodávka plynu do odběrných míst podle této Smlouvy, pokud by plnění podle takové jiné smlouvy mělo nastat v době trvání závazku s Obchodníkem. 
V případě porušení této povinnosti je Zákazník povinen uhradit Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši 3000 Kč.
Další peněžité povinnosti Zákazníka sjednané pro případ neplnění jeho smluvních povinností jsou upraveny v čl. VIII. VOP.

Obchodník se zavazuje dodávat Zákazníkovi zemní plyn a zajistit na vlastní jméno a vlastní účet pro Zákazníka sdružené služby dodávky plynu do dále uvedených 
odběrných míst, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Zákazník se zavazuje dodávaný zemní plyn odebírat a hradit za něj Obchodníkovi řádně a včas 
sjednanou cenu a za službu distribuce zemního plynu a poskytnuté související služby cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací.
Část obsahu Smlouvy je upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách sdružených služeb dodávky plynu pro odběratele z nízkotlaké sítě distribuční sou-
stavy („Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“) a Ceníku služeb či konkrétního produktu nebo produktové řady („Ceník“).
VOP a Ceník jsou přiloženy k návrhu Smlouvy, a rovněž jsou k dispozici na webových stránkách Obchodníka www.elimon.cz.
Smluvní strany sjednávají právo Obchodníka jednostranně změnit výše cen produktu v Ceníku, a to z důvodu změny cenových podmínek na velkoobchodním trhu 
s plynem nebo jiné změny na trhu nezávislé na vůli Obchodníka. Způsoby informování o změně ceny a o právech Zákazníka v případě nesouhlasu se zvýšením 
ceny upravuje čl. X. VOP.

Obchodník:  ELIMON a.s., Jungmannova 31/23, Praha 1, 110 00, IČ: 271 63 962, DIČ: CZ 271 63 962, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9423, číslo licence na obchod s plynem: 240908461 
e-mail: plyn@elimon.cz, telefon: 474 720 240, číslo účtu: 223388620/0300

www.elimon.cz
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obchodník: elimon a.s. 
oddělení zákaznického servisu

zákazník:

PodpisPodpis

Jméno a příjmení

Datum a místoDatum

Cena dodávek plynu se řídí dle platného ceníku produktové řady / produktu

Počáteční výše zálohy v Kč* Frekvence plateb

Kód bankyČíslo účtu

Způsob vrácení přeplatků

Způsob platby faktur

Způsob platby záloh

Na úhradu záloh

Příkaz k úhradě

Příkaz k úhradě

Inkaso

Inkaso

Příkaz k úhradě

Složenka

SIPO Spojovací číslo SIPO

doba trvání smlouvy: 
(nevyplňuje Zákazník 
s produktem ePRODUKT FIX)

Neurčitá Určitá do

Způsob doručení faktur

*  Zákazník je povinen hradit na platbu za dodávku 
plynu ve sjednaném produktu zálohy.

E-mailem Poštou 
(neplatí pro ePRODUKT FIX)

Složenka (neplatí pro ePRODUKT FIX)

PředmĚt a obsaH smlouvy
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