SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH
DODÁVKY A ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU
kategorie DOMÁCNOST
Číslo smlouvy:

MALOODBĚRATEL

Číslo zákazníka:

uzavřená mezi

Pražskou plynárenskou, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ: 110 00, IČ: 60193492, DIČ:CZ60193492
bankovní spojení pro Domácnost: 7106-916780043/0300 – zálohy a 3201-916780043/0300 – faktury, pro Maloodběratele: 35-3600132/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen Obchodník)

a
zákazníkem (dále jen Zákazník)
Příjmení, jméno, titul / název

telefon
zastoupený

datum narození / IČ
Trvalé bydliště / sídlo
obec, městská část

patro

PSČ

ulice

č. popisné

č. bytu

č. orientační

Odběrné místo
1. EIC
ulice
2. EIC

roční odběr v m3

obec

č. popisné / parc.

č. orientační

roční odběr v

ulice

č. popisné / parc.

3. EIC

roční odběr v

ulice

č. orientační

jako adresa trvalého bydliště / sídla

PSČ

obec

m3

č. popisné / parc.

Zasílací adresa

PSČ

obec

m3

č. orientační

jako adresa odběrného místa

PSČ

jiná adresa - vyplňte níže

Předmětem Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (dále jen Smlouva) je závazek Obchodníka dodávat 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 zákonů, v platném znění, a závazek Zákazníka plyn odebírat a platit Obchodníkovi cenu dodávky plynu dle článku II. obchodních
podmínek Obchodníka (dále jen OP). Práva a povinnosti smluvních stran se řídí platnými právními předpisy České republiky a ustanoveními OP, které jsou nedílnou součástí
Smlouvy a jsou v aktuálním znění veřejně přístupné na: www.ppas.cz. Zákazník podpisem Smlouvy prohlašuje, že s nimi byl seznámen a souhlasí s nimi. Ujednání Smlouvy mají
přednost před ujednáními OP. Dodávky plynu do odběrného místa zahájí Obchodník po připojení odběrného místa k distribuční soustavě a uzavření Smlouvy o připojení k
distribuční soustavě. V případě, že se Smlouva uzavírá v souvislosti se změnou dodavatele plynu, dodávky plynu do odběrného místa zahájí Obchodník až po ukončení procesu
změny dodavatele plynu ve smyslu příslušného platného právního předpisu.

Fakturační a platební podmínky

Způsoby platby záloh

Výplata přeplatků do záloh

ANO

NE

plátce DPH

ANO

NE

SIPO (pouze pro platbu záloh domácnosti

příkazem

číslo účtu / spoj. č. SIPO
ANO

termín plateb záloh

pololetně

Platnost Smlouvy - Smlouva se uzavírá na dobru

čtvrtletně
neurčitou

inkasem

hotově

složenkou

kód banky

způsob plateb záloh použít i pro přeplatek / nedoplatek
měsíčně

DIČ

NE (v případě chybného vyplnění bude použit způsob platby složenkou)
výše zálohy

určitou na

,- Kč

roky / let ode dne podpisu Smlouvy. Nesdělí-li Zákazník

písemně Obchodníkovi ve lhůtě jednoho měsíce před uplynutím této doby, že trvá na jejím ukončení, Smlouva se automaticky prodlužuje o dobu, na
kterou byla uzavřena, a to i opakovaně.

čerpání produktu

Spotřebiče

ks průtokový ohřívač

ks kotel otop

ks sporák

ks kotel kombi

ks lokální topidlo

jíné sportřebiče + počet ks
V
Zákazník

dne
Jméno zmocněného OZ

Pražská plynárenská, a. s., zastoupena
na základě plné moci

Kód OZ
PP-23-067-11-1

þÿ V y t i s k n o

