SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH
DODÁVKY ELEKTŘINY A PLYNU
ČÍSLO SMLOUVY:
DODAVATEL:

Gazela Energy a.s.,
Radlická 520/117, 158 00 Praha 5

IČ: 24135712, DIČ: CZ24135712
ZÁKAZNÍK:

Číslo licence elektřina:
Číslo licence plyn:
email:
tel.:

PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu (dále jen „Smlouva”) je závazek nás, jako
Dodavatele, dodávat Vám jako našemu Zákazníkovi elektřinu v napěťové hladině nn a/nebo plyn v kategorii maloodběr
a zajistit Vám na vlastní jméno a na vlastní účet související služby v elektroenergetice a/nebo plynárenství. Zákazník se
zavazuje zahájit odběr elektřiny a/nebo plynu do odběrného místa a Dodavatelem dodanou elektřinu
a/nebo plyn odebrat a zaplatit Dodavateli řádně a včas cenu za dodanou elektřinu a/nebo plyn i za související služby, to
vše v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny a zemního plynu Dodavatele (dále jen “VOP”)
a níže specifikovaným ceníkem (dále jen „Ceník“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Dodavatel se zavazuje převzít
za Zákazníka odpovědnost za odchylku.
Jako Zákazník se zavazujete zplnomocnit Dodavatele ke všem úkonům a jednáním nutným k ukončení jeho smluvního
vztahu s dosavadním dodavatelem elektřiny a/nebo plynu a dále k uzavření smlouvy o připojení pro předmětné odběrné
místo, pokud smlouva o připojení nebyla uzavřena. Dále budete poskytovat Dodavateli veškerou součinnost nezbytnou
k tomu, aby Dodavatel mohl připojit odběrné místo a aby tato Smlouva mohla být řádně plněna.
A teď to nejdůležitější: Jako Zákazník se zavazujete platit Dodavateli řádně a včas pravidelné zálohy na dodávku a distribuci
elektřiny a/nebo plynu, jejichž výše, počet a splatnost jsou stanoveny v rozpisu záloh, který Vám pošleme před zahájením
dodávky a pro další zúčtovací období pak společně s fakturou. Zálohy jsou splatné v měsíci předcházejícím začátku
odběru elektřiny a/nebo plynu. Výše, počet a splatnost záloh je Dodavatelem stanovena nejvýše v rozsahu důvodně
předpokládané spotřeby elektřiny a/nebo plynu v následujícím zúčtovacím období, a to dle spotřeby za předchozí
srovnatelné zúčtovací období dle informací uvedených v informačním systému OTE, a.s. Jako Dodavatel jsme oprávněni,
s ohledem na množství odebírané elektřiny a/nebo plynu v odběrovém místě v průběhu zúčtovacího období, v případě
změny cen silové elektřiny a/nebo plynu resp. změny ceny za související služby v elektroenergetice a/nebo plynárenství
nebo při opakovaném nedodržování smluveného způsobu placení závazků z Vaší strany, měnit výši, počet a splatnost
záloh nebo požadovat úhradu záloh i v případě, že zálohy nebyly sjednány, a to stanovením nového rozpisu záloh
i v průběhu zúčtovacího období. Ve vyúčtovací faktuře jsou zohledněny pouze zálohy uhrazené na období, které je
zúčtováno, ve výši předepsané rozpisem záloh, a to pouze příslušná část záloh za vyúčtované odběrné místo. Dodavatel
Vám bude vyúčtovací fakturu zasílat elektronickou cestou bezplatně na výše uvedenou e-mailovou adresu, nezvolíteli v této Smlouvě jinak. V případě, že se s Vámi v této Smlouvě dohodneme na zasílání vyúčtovací faktury jinak než
elektronickou cestou, naše náklady na takové zaslání vyúčtovací faktury Vám budou přeúčtovány.
Nedohodneme-li se ve Smlouvě jinak, provádíte všechny platby bezhotovostně na náš účet – číslo účtu a variabilní symbol
naleznete vždy v příslušné faktuře nebo rozpisu záloh. Případné naše platby vůči Vám provádíme pouze bezhotovostně
na účet, který nám sdělíte. V případě nejasné identifikace zálohy (např. chybná částka nebo variabilní symbol) jsme
oprávněni sami rozhodnout o jejím použití k úhradě konkrétní zálohy nebo faktury.
V případě, že neuhradíte jakýkoliv svůj peněžitý závazek vůči nám jako Dodavateli řádně a včas, můžeme Vám vystavit
a zaslat upomínku k úhradě takového závazku, a to i opakovaně. V případě vystavení druhé a jakékoliv další upomínky
se nám jako Dodavateli zavazujete uhradit za každou jednotlivou upomínku smluvní pokutu ve výši 82,64 Kč bez DPH
(tj. 100 Kč s DPH). Za vystavení mimořádného vyúčtování na základě samoodečtu Vám budeme účtovat administrativní
poplatek ve výši 41,32 Kč bez DPH (tj. 50 Kč s DPH). Za odpojení a/nebo připojení Vašeho odběrného místa Vám budeme
účtovat administrativní poplatek ve výši 165,28 Kč bez DPH (tj. 200 Kč s DPH). Podpisem této Smlouvy potvrzujete, že s výší
těchto smluvních pokut a poplatků souhlasíte.

Klientský servis: +420 253 253 010, info@gazelaenergy.cz, www.gazelaenergy.cz

Vyjde-li po uzavření Smlouvy najevo, že jste jako Zákazník (i) byl v prodlení vůči předchozímu dodavateli s úhradou
jakékoliv platby ve vztahu k níže uvedenému odběrnému místu, (ii) nejste nebo nebudete schopen plnit své závazky
ze Smlouvy vůči Dodavateli, (iii) máte jiné neuhrazené pohledávky po splatnosti vůči třetím osobám, a/nebo (iv) jste
povinným, případně dlužníkem v probíhajícím exekučním či insolvenčním řízení, pak jste povinen poskytnout nám jako
Dodavateli po předchozí výzvě za účelem zajištění našich budoucích pohledávek za Vámi jistotu ve výši trojnásobku
předpokládané měsíční zálohy. Porušení této povinnosti představuje podstatné porušení Smlouvy.
Jako Zákazník výslovně souhlasíte a žádáte o zasílání případných našich upomínek elektronickou cestou na Vaši výše
uvedenou emailovou adresu.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena elektřiny a plynu je dána níže specifikovaným Ceníkem Dodavatele, vždy platným pro danou distribuční oblast.
Ceník:

Způsob hrazení záloh:

Způsob hrazení vyúčtování:

Číslo účtu Zákazníka:

Způsob zasílání vyúčtování: elektronicky

V případě, že jako Zákazník tuto Smlouvu neoprávněně ukončíte před uplynutím její sjednané doby trvání, jste povinni
uhradit nám jako Dodavateli, smluvní pokutu ve výši částky odpovídající součinu Vaší předpokládané roční spotřeby
v MWh elektřiny a/nebo plynu na příslušném odběrném místě dle evidence OTE, a.s. a částky 500 Kč. Ujednání v tomto
odstavci nemá vliv na náš případný samostatný nárok na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu sjednanou
v tomto odstavci či na naše právo odstoupit od této Smlouvy.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A JEJÍ ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Smlouva nabývá platnosti dnem Vašeho podpisu, jako Zákazníka, a nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky elektřiny a/
nebo plynu z naší strany, jako Dodavatele. Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání učiněná mezi Zákazníkem
a Dodavatelem.
Svým podpisem, jako Zákazník, stvrzujete, že jste se seznámil s Ceníkem i VOP tvořícími přílohu Smlouvy (zejména
s částmi Obecná ustanovení, Reklamace, Řešení sporů, Způsob komunikace, Ukončení smlouvy a Společná a závěrečná
ustanovení). Jako Zákazník berete výslovně na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerá komunikace mezi Vámi a námi,
jako Dodavatelem, bude probíhat prostředky komunikace na dálku (telefon, e-mail, SMS, aplikace atd.) a jste si vědom
i sjednané fikce doručení u jednotlivých způsobů doručování uvedených v odst. 4.2. VOP.
Jako Zákazník souhlasíte s tím, že jsme, jako Dodavatel, oprávněni kdykoliv VOP a/nebo Ceník měnit (novelizovat)
v jakémkoliv (i úplném) rozsahu. Podmínky změny VOP a/nebo Ceníku jsou uvedeny ve VOP. O změně VOP a/nebo
Ceníku budete informováni e-mailem a zároveň skrze uveřejnění nového znění těchto podmínek na naší webové adrese.
Tímto, jako Zákazník, současně berete na vědomí, že jako Dodavatel budeme za účelem plnění této Smlouvy zpracovávat
Vaše osobní údaje a že bližší informace o tomto zpracování i o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním naleznete
v Prohlášení o zpracování osobních údajů dostupném na www.gazelaenergy.cz/gdpr.

Smlouva se sjednává na dobu určitou a končí dne 31. 12. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce,
ve kterém tato Smlouva nabyde účinnosti.

Datum:							Datum:
Za zákazníka:						Za dodavatele:
SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (PLYN)
EIC:

00XX000X0000000X

TDD:

Adresa odběrného místa:
Stávající dodavatel:

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (ELEKTŘINA)
EAN:

000000000000000000

Adresa odběrného místa:
Stávající dodavatel:

..... fázové, ..... A, distribuční sazba: ....., rezervovaný příkon ....., rezervovaný výkon ....., typ měření .....

