NÁVRH - SMLOUVA
O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY
A ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU - Domácnost
(dále jen "Návrh")
ZÁJEMCE O ODBĚR ZEMNÍHO PLYNU
příjmení, jméno, titul
telefon

datum narození
e-mail
Adresa trvalého pobytu
ulice

č. popisné

obec, městská část

č. orientační
PSČ

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE
jako adresa trvalého bydliště

jako adresa odběrného místa

jiná adresa - vyplňte níže

příjmení, jméno, titul
ulice

č. popisné

obec, část obce

č. orientační
PSČ

(dále jen Zákazník)
Pražská plynárenská, a. s.,
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
IČ 60193492
DIČ CZ60193492
bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s.
čísla účtů 7106-916780043/0300 - zálohy a 3201-916780043/0300 - faktury
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

(dále jen Obchodník)
Zákazník tímto žádá obchodníka, aby s ním uzavřel Smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro
kategorii Domácnost (dále jen Smlouva) s těmito náležitostmi:
I.
Předmětem Smlouvy je závazek obchodníka dodávat zákazníkovi zemní plyn (dále jen plyn) spolu se závazkem přepravy,
distribuce a uskladnění plynu v režimu převzetí odpovědnosti za odchylku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonù, v platném znění do
níže uvedeného odběrného místa a závazek zákazníka plyn odebírat a platit obchodníkovi cenu dodávky plynu.
II.
Práva a povinnosti smluvních stran se řídí platnými právními předpisy České republiky a obchodními podmínkami obchodníka
(dále jen OP), které jsou nedílnou součástí Smlouvy a jejichž platné znění je veřejně přístupné na www.ppas.cz. Ujednání
Smlouvy mají přednost před ujednáními OP.
Dodávku plynu do odběrného místa zahájí obchodník až po ukončení procesu změny dodavatele plynu ve smyslu příslušného
platného právního předpisu
III.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
IV.
ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA

ulice

č. popisné

obec, část obce
katastrální území / číslo parcely
PP-28-001-11

č. orientační
PSČ

patro

č. bytu

V.
INFORMACE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ
EIC kód * 27ZG
číslo místa spotřeby *
roční odběr (v m3)*

Charakter odběru
rodinný dům

byt

jiné

* Potřebné údaje naleznete na poslední faktuře od stávajícího dodavatele

Spotřebiče

ks průtokový ohřívač

ks lokální topidlo

ks kotel otop

ks kotel kombi

ks sporák

jíné sportřebiče + počet ks

Cena dodávky plynu bude hrazena dle čl. II OP

VI.
VII.

FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Způsoby úhrady záloh
přímým inkasem z účtu

příkazem k úhradě

číslo účtu

hotově

SIPO

poštovní poukázkou

kód banky

spojovací číslo SIPO
Způsob úhrady nedoplatku
přímým inkasem z účtu

příkazem k úhradě

číslo účtu

hotově

poštovní poukázkou

kód banky

Způsob zúčtování přeplatku
Výplata přeplatků do záloh

příkazem k úhradě

číslo účtu

hotově

poštovní poukázkou

kód banky

Termín plateb záloh
měsíčně

čtvrtletně

pololetně

Požadovaná výše zálohy pro první zúčtovací období

Kč (určete výši zálohy dle Vaší roční spotřeby)

VIII.
Prohlášení zájemce:
a) Zákazník prohlašuje, že se seznámil s OP obchodníka a souhlasí s nimi.
b) Zákazník prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o připojení k distribuční soustavě s příslušným provozovatelem
distribuční soustavy a že údaje, které zde uvedl, odpovídají údajům uvedeným v této smlouvě o připojení.
c) Zákazník poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v Návrhu, což je nezbytné pro
řádnou identifikaci zákazníka za účelem uzavření a plnění Smlouvy.
V
dne
Návrh je nutné 2x vytisknout a poté podepsat.

podpis zákazníka

** Přijetí Návrhu v Praze dne

podpis obchodníka

** Údaje v červeném rámečku vyplňuje Pražská plynárenská, a.s.

POVINNÉ PŘÍLOHY
Vyplněná plná moc za změnu dodavatele
Kopie poslední faktury od stávajícího dodavatele
PP-28-001-11

þÿ T I S K

F O R M U L Á

