
Jungmannova 31/23, 110 00 Praha 1, IČ: 27163962, DIČ: CZ27163962
telefon: + 420 474 720 240, fax: + 420 474 720 242, e-mail: info@elimon.cz

SPeCIfIkaCe oDběrného míSta adresa odběrného místa (je-li odlišná od místa trvalého pobytu)

Smluvní Strany

Zákazník (příjmení, jméno, obchodní firma)

Ulice

Ulice

EAN 18

Distributor

Stav elektroměru NTStav elektroměru VT

vyplnit v případě přepisu odběrného místa na nového odběratele

Odhad roční spotřeby VT – vysoký tarif NT – vysoký tarifkWh/rok kWh/rok

Původní dodavatel

Počet fází jističe

Platnost původní smlouvy Fixace ceny u pův. dodavatele

Hodnota jističe před elektroměrem AJednofázový

Neurčitá Ano

Trojfázový

Určitá do Ne

Číslo odběrného místa

Obec

Obec

Čp/čo

Čp/čo

PSČ

PSČ

Distribuční sazba

Číslo elektroměru

Doručovací adresa

Obchodník

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9423 www.elimon.cz

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 elektřinou: 140705635, 
e-mail: elektrina@elimon.cz, telefon: 474 720 240, 474 720 241, fax: 474 720 242, číslo účtu: 1002693167/2700

Dat. narození (IČ) DIČ E-mailTelefon

Smlouva o SDruŽenÝCh SluŽbÁCh DoDÁvky elektŘIny
Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru elektřiny pro zákazníka odebírajícího energii ze sítí nízkého 
napětí je v souladu se zákonem 458/2000 Sb., § 50, o podmínkách podnikání v energetickém odvětví. Číslo smlouvy

PlnÁ moC

PlatnoSt a úČInnoSt Smlouvy, ZÁvěreČnÁ uJeDnÁní

Platební PoDmínky

Ceny elektŘIny

PŘeDmět Smlouvy

Cena dodávek silové elektřiny se řídí

Ano Ne

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

Prodejce: obchodník: elImon a.s. Zákazník:

Datum a místo
oddělení zákaznického servisu

Jméno a příjmení

ID prodejce Datum Datum a místo

Podpis Podpis Podpis

Zákazník podpisem této Smlouvy uděluje Obchodníkovi plnou moc ke všem úkonům souvisejících se změnou dodavatele elektřiny, zejména k
• ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem a k reklamaci případných nesrovnalostí konečného vyúčtování,
• uzavření smlouvy o připojení a distribuci elektrické energie se stávajícím provozovatelem distribuční sítě,
• 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, jsou pravdivé, a je si vědom případných následků vzniklých 
z důvodů uvedení nepravdivých údajů.

Uplatněna individuální cena (výše a platnost ceny je stanovena v Zákazníkem akceptované nabídce, 
popřípadě v dodatku, který je nedílnou součástí této Smlouvy a nahrazuje Ceník obchodníka):

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Zákazníka a nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky elektřiny Obchodníkem. Zákazník svým podpisem stvrzuje, 
že se seznámil s Obchodními podmínkami a Ceníkem, které tvoří přílohy této Smlouvy, a nemá proti nim žádné výhrady. Zákazník dále prohlašuje, že mu 
byl ponechán stejnopis Smlouvy včetně příloh.

Ceny elektřiny jsou stanoveny Ceníkem Obchodníka nebo individuálně a jsou uvedeny bez příslušných daní. Obchodník si vyhrazuje právo změnit Ceník 
v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, individuálně sjednané ceny se po skončení jejich platnosti dle Smlouvy nahrazují Ceníkem. Regulované 
ceny za dopravu elektřiny a související služby jsou vždy shodné s aktuálně platným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Závazek Obchodníka zajistit sdružené služby dodávky elektřiny, dodávat Zákazníkovi elektřinu ve sjednaném množství dle této Smlouvy a poskytovat mu 
další, touto smlouvou sjednaná plnění s platnými právními předpisy a Všeobecnými obchodními podmínkami. Závazek Zákazníka odebrat elektřinu dodanou 
Obchodníkem do odběrného místa a uhradit Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku elektřiny, dopravu elektřiny a související služby.

Doba trvání smlouvy Neurčitá Určitá doTermín ukončení odběru Zákazníka 
od původního dodavatele

Počáteční výše zálohy v Kč Frekvence plateb

Kód banky

Termín první platby zálohy

Číslo účtu Způsob doručení faktur

Způsob vrácení přeplatků

Způsob platby faktur

Způsob platby záloh

E-mailem

Použít na úhradu záloh v následujícím období

Příkaz k úhradě

Příkaz k úhradě

Inkaso

Inkaso

Poštou

Příkaz k úhradě

Poštovní poukázka

SIPO Spojovací číslo SIPO

Poštovní poukázka

Zdenek_S
Text napsaný psacím strojem
FSAS s.r.o.

Zdenek_S
Text napsaný psacím strojem

Zdenek_S
Razítko
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