
Špecifikácia odberného miesta

Titul

Titul

číslo súpisné

číslo súpisné

číslo orientačné

číslo orientačné

Obec

Obec

Ulica

Ulica

Ulica

Požadovaný termín zahájenia dodávky elektriny:

Zmluva sa uzatvára na dobu:

najbližší možný termín

neurčitú 

ku dňu

12 mesiacov 24 mesiacov 36 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa účinnosti Zmluvy.

Spôsob pripojenia: 

Distribučná sadzba:

Odberateľ udeľuje na samostatnom dokumente plnú moc Dodávateľovi k ukončeniu zmluvného vzťahu Odberateľa s jeho doterajším dodávateľom elektriny

Zmluva s doterajším dodávateľom elektriny je uzavretá na dobu určitú do:

Výpoveď podáva Odberateľ doterajšiemu dodávateľovi sám tak, aby zmluva bola ukončená ku dňu:

Produkt dodávky: K distribučnej sadzbe je priradený zodpovedajúci produkt dodávky podľa Cenníka dodávky elektriny.

1-fázové 3-fázové AHodnota ističa pred elektomerom:

číslo súpisné číslo orientačné Obec

Meno a priezvisko/Obchodný názov spoločnosti

PSČ

PSČ

PSČ

Telefón

Obchodný názov spoločnosti

Adresa trvalého pobytu/Adresa sídla spoločnosti:

Adresa pre zasielanie písomností: 

Adresa odberného miesta: 

Predmet zmluvy

rovnaká ako adresa trvalého pobytu/sídla spoločnosti iná - vyplňte:

E-mail

IČO

Dátum narodenia

EP ENERGY TRADING, a.s. so sídlom Praha - Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, Česká republika, IČ: 273 86 643, podnikajúca v SR 
prostredníctvom EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 682 071,  DIČ: 
2022260251, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1420/B, bankové spojenie:  IBAN: SK19 
1111 0000 0012 2198 2006, SWIFT (BIC): UNCRSKBX, e-mail: info@epet.sk, zákaznícka linka: 0850 444 010, web: www.epet.sk.

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Cena a platobné podmienky

Doba trvania zmluvy

Spôsob ukončenia doterajšieho zmluvného vzťahu Odberateľa v prípade zmeny dodávateľa

Záverečné ustanovenia

Poznámka:

Odberateľ 

Dodávateľ 

IČ DPH 

DIČ 

S K

..

Kategória:

Číslo zmluvy Dodávateľa:

Domácnosť Malý podnik Produktová rada: Variant:

Titul TitulMeno Priezvisko

Titul Meno Priezvisko Funkcia

Titul

Zastúpená:

Splnomocnenec pre komunikáciu:
Meno Priezvisko Funkcia Telefón

E-mail

Predmetom Zmluvy o združenej dodávke elektriny (ďalej len „Zmluva“) uzavretej v zmysle ust. 26 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) je záväzok Dodávateľa zabezpečiť v rámci univerzálnej služby Odberateľovi dodávku elektriny, distribúciu elektriny do jeho 
odberného miesta vrátane súvisiacich služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto Zmluvou a príslušnými 
obchodnými podmienkami združenej dodávky elektriny, ktoré sú prílohou tejto Zmluvy. Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odobrať výlučne pre vlastnú spotrebu a riadne a včas 
zaplatiť Dodávateľovi cenu za dodanú elektrinu a za distribúciu a súvisiace služby, a to v súlade s touto Zmluvou a obchodnými podmienkami združenej dodávky elektriny.

Predpokladaný ročný odber VT (v kWh/rok): Predpokladaný ročný odber NT (v kWh/rok):

Pôvodný dodávateľ:

Spôsob odosielania faktúr a platob. kalendárov: 

Spôsob úhrady platieb:

IBAN odberateľa: SWIFT (BIC) odberateľa:

Frekvencia platenia zálohových platieb: mesiac EURPočiatočná výška zálohovej platby:

Zálohy:

Faktúry:

elektronicky na e-mail odberateľa 

bankový prevod

bankový prevod

v papierovej podobe obyčajnou poštovou zásielkou 

Cena za dodanú elektrinu a za distribúciu a súvisiace služby vyplýva z platného cenníka dodávky elektriny Dodávateľa, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Účastníkmi. Účinnosť však nadobúda až ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny v prospech Do-
dávateľa v rámci procesu zmeny dodávateľa v zmysle Zákona o energetike. Už odo dňa platnosti je Odberateľ povinný poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčin-
nosť smerujúcu k vykonaniu zmeny dodávateľa elektriny a povinný zdržať sa právnych a iných úkonov, ktorých účelom alebo následkom bude nevykonanie zme-
ny dodávateľa elektriny alebo zmarenie procesu zmeny dodávateľa elektriny, napríklad vo forme dodatočného odvolávania alebo rušenia výpovede alebo inej 
formy ukončenia zmluvy s doterajším dodávateľom elektriny, alebo vo forme stornovania požiadavky na zmenu dodávateľa, či iného predčasného ukončenia pro-
cesu zmeny dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to príslušné obchodné podmienky združenej dodávky elektriny schválené Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví a platný cenník Dodávateľa. Odberateľ vyhlasuje, že sa s ich obsahom pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne vopred oboznámil.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že uzatvoril túto Zmluvu slobodne a vážne, jej obsah mu je zrozumiteľný a Zmluva nie je uzatvorená v tiesni. Odberateľ berie na ve-
domie, že uzavretím tejto Zmluvy dochádza k zmene dodávateľa elektriny. 

V dňa ID OZ:
Meno a Priezvisko OZ:

EIC: 

Za Odberateľa: Za Dodávateľa: EP ENERGY TRADING, a. s.
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