RÁMCOVÁ SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH
DODÁVKY PLYNU A ELEKTŘINY (DÁLE JEN „RÁMCOVÁ SMLOUVA“)
Kategorie: (prosím zaškrtněte)

Domácnost

Podnikatel / Maloodběratel

Obchodník
Severomoravská plynárenská, a.s.
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 47675748
DIČ: CZ47675748
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě,
oddíl B, vložka 757

Zákazník (dle občanského průkazu)
Titul, jméno, příjmení / Firma:
Datum narození:

IČ:

Ulice:

Číslo pop./orient:

Obec:

Část obce:

Zapsána v Obchodním rejstříku u

PSČ:

soudu v:

Oddíl:

Zastoupen:

Vložka:

(vyplňte pouze v případě zastoupení)

Doručování korespondence
Adresa pro doručování je:
stejná jako adresa zákazníka

stejná jako adresa odběrného místa/místa spotřeby

jiná (vyplňte):

Titul, jméno, příjmení / Firma:
Ulice:

Číslo pop./orient:

Obec:

Část obce:

Telefon č.1:*)

Telefon č. 2: *)

PSČ:
E-mail: *)

Odběrné místo / místo spotřeby
Ulice:

Číslo pop./orient:

Obec:

PSČ:
*)

Telefon:
*)

nepovinný údaj ─ jeho poskytnutím však umožníte významné zkvalitnění komunikace s Vámi a zvýšení úrovně poskytovaných služeb

Touto Rámcovou smlouvou se stanoví rámcové podmínky společného poskytování sdružených služeb dodávky
plynu a sdružených služeb dodávky elektřiny do předmětného odběrného místa/místa spotřeby (produktová
řada RWE Kombi), poskytovaných za podmínek stanovených v dílčích Smlouvách o sdružených službách
dodávky plynu a elektřiny.
Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
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SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU
(DÁLE JEN „SMLOUVA O DODÁVCE PLYNU“)
Důvod:
Nový odběr
Změna zákazníka (přepis)
Změna dodavatele ─ původní dodavatel:

DODATEK KE SMLOUVĚ O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH
DODÁVKY PLYNU, UZAVŘENÉ DNE
(dále jen „Dodatek SSDP“)
Změna produktu
(prosím zaškrtněte, jaký úkon smluvní strany činí)

Část I.
Obchodník
Severomoravská plynárenská, a.s.
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 47675748
DIČ: CZ47675748
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě,
oddíl B, vložka 757

Zákazník (dle občanského průkazu)
Titul, jméno, příjmení / Firma:
Datum narození:

IČ:

Ulice:

Číslo pop./orient.:

Obec:

Část obce:

Zapsána v Obchodním rejstříku u

PSČ:

soudu v:

Oddíl:

Zastoupen:

Vložka:

(vyplňte pouze v případě zastoupení)

Odběrné místo / místo spotřeby
Číslo místa spotřeby:
Využití místa spotřeby:
Časovost:2)

EIC Kód: 27ZG
1)

pracovní dny

so

ne

Charakter odběru:

Plánovaná roční spotřeba:

vaření

otop

technologie

kWh

Údaje o měřidle (plynoměru)

(vyplňte pouze v případě změny zákazníka ─ přepisu)

Výrobní číslo plynoměru:
Umístění plynoměru:

TUV

Stav plynoměru:
venkovní

vnitřní

Platební podmínky
Zálohy:

SIPO

příkaz k úhradě

Spojovací číslo SIPO:

Číslo účtu:

Počáteční výše zálohy (Kč):

Periodicita:

přímé inkaso

složenka „A“

–

/

měsíčně

čtvrtletně

Faktury (vyplňte pouze v případě, pokud se liší od způsobu úhrady záloh)

Přeplatek

složenka ,,B"

převod na účet:

Nedoplatek

složenka ,,A" / příkaz k úhradě

inkaso z účtu:

Požadované datum zahájení dodávky:

–

–

/

/

(datum se může změnit z důvodů navazujících procesů)

Část II.
Ujednání v případě uzavření Smlouvy o dodávce plynu
Touto Smlouvou o dodávce plynu se obchodník zavazuje dodávat zákazníkovi plyn a zajistit na vlastní jméno
a na vlastní účet přepravu plynu, distribuci plynu, uskladnění plynu a zákazník se zavazuje zaplatit
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obchodníkovi za dodaný plyn cenu stanovenou obchodníkem a za dopravu plynu a související služby cenu
regulovanou. Sdružené služby dodávky plynu se uskutečňují v souladu s částí A, B a D Obchodních podmínek
sdružených služeb dodávky plynu a elektřiny pro produktovou řadu RWE Kombi (dále jen „Obchodní
podmínky“) vydanými obchodníkem, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dodávce plynu. Zákazník
podpisem Smlouvy o dodávce plynu stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a že je bez výhrad
akceptuje. Cena za dodávku plynu je stanovena v Ceníku dle čl. 3.1 písm. d) Obchodních podmínek, který je
nedílnou součástí této Smlouvy o dodávce plynu. Okamžikem nabytí účinnosti Smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny uzavřené pro odběrné místo/místo spotřeby uvedené v Rámcové smlouvě mezi zákazníkem
a obchodníkem ke dni uzavření této Smlouvy o dodávce plynu se cena za dodávku plynu stanoví dle Ceníku
produktové řady RWE Kombi, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dodávce plynu, a tato cena je platná
pro dodávku plynu do 31. 12. 2012 včetně. Po tomto datu se cena za dodávku plynu stanoví v souladu
s čl. 3.1 písm. c) Obchodních podmínek.
Smlouva o dodávce plynu se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2012 s možností opakovaného prodloužení
vždy o jeden kalendářní rok. V případě, že kterákoli ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní
straně nejpozději 20 dnů před ukončením doby trvání Smlouvy o dodávce plynu, že trvá na ukončení Smlouvy
o dodávce plynu, prodlužuje se doba trvání Smlouvy o dodávce plynu opakovaně vždy o jeden kalendářní rok.
V případě nového odběru do nově vytvořeného odběrného místa/místa spotřeby nabývá Smlouva o dodávce
plynu platnosti dnem podpisu Smlouvy o dodávce plynu a účinnosti okamžikem zprovoznění měřidla
(plynoměru). V případě přepisu, tj. při změně zákazníka při nepřerušené dodávce ze strany obchodníka
do odběrného místa/místa spotřeby, je Smlouva o dodávce plynu platná a účinná dnem podpisu Smlouvy
o dodávce plynu. V případě změny dodavatele nabývá Smlouva o dodávce plynu platnosti dnem podpisu
Smlouvy o dodávce plynu a účinnosti okamžikem účinnosti změny dodavatele. Články 2.5 písm. f) a 10.6.
Obchodních podmínek jsou však v případě nového odběru a změny dodavatele účinné dnem podpisu Smlouvy
o dodávce plynu.
Zákazník prohlašuje, že je oprávněn na výše uvedeném odběrném místě/místě spotřeby uzavřít Smlouvu
o dodávce plynu.
Část III.
Ujednání v případě uzavření Dodatku SSDP
Obchodník a zákazník se dohodli k okamžiku účinnosti Dodatku na změně Smlouvy o sdružených službách
dodávky plynu o údaje doplněné v části I. a dále na následující změně Smlouvy:
Obchodník se zavazuje dodávat zákazníkovi plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přepravu plynu,
distribuci plynu, uskladnění plynu a zákazník se zavazuje zaplatit obchodníkovi za dodaný plyn cenu
stanovenou obchodníkem a za dopravu plynu a související služby cenu regulovanou. Sdružené služby dodávky
plnu se uskutečňují v souladu s Obchodními podmínkami sdružených služeb dodávky plynu pro produktovou
řadu RWE Kombi (dále jen „Obchodní podmínky“) vydanými obchodníkem, které jsou nedílnou součástí této
Smlouvy a které v plném rozsahu nahrazují předchozí Obchodní podmínky.
Zákazník podpisem smlouvy stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a že je bez výhrad akceptuje.
Cena za dodávku plynu je stanovena v Ceníku dle čl. 3.1 písm. d) Obchodních podmínek, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Okamžikem nabytí účinnosti Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
uzavřené pro odběrné místo/místo spotřeby uvedené v Rámcové smlouvě mezi zákazníkem a obchodníkem
ke dni uzavření tohoto Dodatku SSDP se cena za dodávku plynu stanoví dle Ceníku produktové řady
RWE Kombi, který je nedílnou součástí této smlouvy, a tato cena je platná pro dodávku plynu do 31. 12. 2012
včetně. Po tomto datu se cena za dodávku plynu stanoví v souladu s čl. 3.1 písm. c) Obchodních podmínek.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2012 s možností opakovaného prodloužení vždy o jeden
kalendářní rok. V případě, že kterákoli ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně nejpozději
20 dnů před ukončením doby trvání Smlouvy, že trvá na ukončení Smlouvy, prodlužuje se doba trvání Smlouvy
opakovaně vždy o jeden kalendářní rok.
Dodatek SSDP nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Zákazník prohlašuje, že je oprávněn na výše uvedeném odběrném místě/místě spotřeby uzavřít Smlouvu
o sdružených službách dodávky plynu.

Vysvětlivky:
1) vyberte a vyplňte jeden z níže uvedených kódů pro využití místa spotřeby:
R01 Byt / rodinný dům / rekreační objekt
R02 Administrativní prostor
R03 Ubytovací a stravovací zařízení
R04 Výrobní prostor
R05 Škola / školka / učiliště / VŠ
R06 Prodejní zařízení
R07 Nemocniční zařízení
R08 Sezónní technologické odběry – zima
R09 Sezónní technologické odběry – léto
R10 Kotelny
R11 Ostatní drobné odběry od 900 m3/rok
2) zaškrtněte odpovídající údaj, případně jeho kombinaci
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SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY
(DÁLE JEN „SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY“)
Důvod:
Nový odběr
Změna zákazníka (přepis)
Změna dodavatele - původní dodavatel:

DODATEK KE SMLOUVĚ O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH
DODÁVKY ELEKTŘINY, UZAVŘENÉ DNE
(dále jen „Dodatek SSDE“)
Změna produktu
(prosím zaškrtněte, jaký úkon smluvní strany činí)

Část

I.

Obchodník
Severomoravská plynárenská, a.s.
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 47675748
DIČ: CZ47675748
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě,
oddíl B, vložka 757

Zákazník (dle občanského průkazu)
Titul, jméno, příjmení / Firma:
Datum narození:

IČ:

Ulice:

Číslo pop./orient.:

Obec:

Část obce:

Zapsána v Obchodním rejstříku u

PSČ:

soudu v:

Oddíl:

Zastoupen:

Vložka:

(vyplňte pouze v případě zastoupení)

Odběrné místo/místo spotřeby
EAN: 8591824
Způsob připojení:

1fázové

3fázové

Plánovaná roční spotřeba:

VT

Hodnota jističe před elektroměrem:
MWh

NT

Údaje o měřidle (elektroměru)

A
MWh

(vyplňte pouze v případě změny zákazníka ─ přepisu)

Výrobní číslo elektroměru:

Stav elektroměru: VT:

/ NT:

Produkt, distribuční sazba
STANDARD
Domácnost

D01d

AKU 8
D02d

D25d

STANDARD
Podnikatel

C01d

AKU 16

PŘÍMOTOP

TEPELNÉ ČERPADLO

VÍKEND

D26d

D35d

D45d

D55d

D61d

AKU 16

PŘÍMOTOP

TEPELNÉ ČERPADLO

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

C26d

C35d

C45d

C55d

C62d

AKU 8
C02d

C03d

C25d

D56d

C56d

Platební podmínky
Zálohy:

SIPO

příkaz k úhradě

Spojovací číslo SIPO:

Číslo účtu:

Počáteční výše zálohy (Kč):

Periodicita:

přímé inkaso

složenka „A“

–

/

měsíčně

čtvrtletně

Faktury (vyplňte pouze v případě, pokud se liší od způsobu úhrady záloh)

Přeplatek

složenka ,,B"

převod na účet:

Nedoplatek

složenka ,,A" / příkaz k úhradě

inkaso z účtu:

Požadované datum zahájení dodávky:

–

–

/

/

(datum se může změnit z důvodů navazujících procesů)

Část II.
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Ujednání v případě uzavření Smlouvy o dodávce elektřiny
Touto Smlouvou o dodávce elektřiny se obchodník zavazuje dodávat zákazníkovi silovou elektřinu vymezenou
množstvím a časovým průběhem a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet dopravu elektřiny a související
služby a zákazník se zavazuje zaplatit obchodníkovi za dodanou elektřinu cenu stanovenou obchodníkem
a za dopravu elektřiny a související služby cenu regulovanou. Sdružené služby dodávky elektřiny se uskutečňují
v souladu s částí A, C a D Obchodních podmínek sdružených služeb dodávky plynu a elektřiny pro produktovou
řadu RWE Kombi (dále jen „Obchodní podmínky“) vydanými obchodníkem, které jsou nedílnou součástí této
Smlouvy o dodávce elektřiny. Zákazník podpisem Smlouvy o dodávce elektřiny stvrzuje, že se s Obchodními
podmínkami seznámil a že je bez výhrad akceptuje.
Cena za dodávku elektřiny je stanovena v Ceníku dle čl. 5.1 písm. c) Obchodních podmínek, který je nedílnou
součástí této Smlouvy o dodávce elektřiny. Okamžikem nabytí účinnosti Smlouvy o sdružených službách
dodávky plynu uzavřené pro odběrné místo/místo spotřeby uvedené v Rámcové smlouvě mezi zákazníkem
a obchodníkem ke dni uzavření této Smlouvy o dodávce elektřiny se cena za dodávku elektřiny stanoví dle
Ceníku produktové řady RWE Kombi, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dodávce elektřiny, a tato cena
je platná pro dodávku elektřiny do 31. 12. 2012 včetně. Po tomto datu se cena za dodávku elektřiny stanoví
v souladu s čl. 5.1 písm. b) Obchodních podmínek.
Smlouva o dodávce elektřiny se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2012 s možností opakovaného prodloužení
vždy o jeden kalendářní rok. V případě, že kterákoli ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní
straně nejpozději 20 dnů před ukončením doby trvání Smlouvy o dodávce elektřiny, že trvá na ukončení
Smlouvy o dodávce elektřiny, prodlužuje se doba trvání Smlouvy o dodávce elektřiny opakovaně vždy o jeden
kalendářní rok.
V případě nového odběru do nově vytvořeného odběrného místa/místa spotřeby nabývá Smlouva o dodávce
elektřiny platnosti dnem podpisu Smlouvy o dodávce elektřiny a účinnosti okamžikem zprovoznění měřidla
(elektroměru). V případě přepisu, tj. při změně zákazníka při nepřerušené dodávce ze strany obchodníka
do odběrného místa/místa spotřeby, je Smlouva o dodávce elektřiny platná a účinná dnem podpisu Smlouvy
o dodávce elektřiny. V případě změny dodavatele nabývá Smlouva o dodávce elektřiny platnosti dnem podpisu
Smlouvy o dodávce elektřiny a účinnosti okamžikem účinnosti změny dodavatele. Články 2.5 písm. f) a 10.6.
Obchodních podmínek jsou však v případě nového odběru a změny dodavatele účinné dnem podpisu Smlouvy
o dodávce elektřiny.
Zákazník prohlašuje, že je oprávněn na výše uvedeném odběrném místě/místě spotřeby uzavřít Smlouvu
o dodávce elektřiny.
Část III.
Ujednání v případě uzavření Dodatku SSDE
Obchodník a zákazník se dohodli k okamžiku účinnosti Dodatku SSDE na změně Smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny o údaje doplněné v části I. a dále na následující změně Smlouvy:
Obchodník se zavazuje dodávat zákazníkovi silovou elektřinu vymezenou množstvím a časovým průběhem
a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet dopravu elektřiny a související služby a zákazník se zavazuje zaplatit
obchodníkovi za dodanou elektřinu cenu stanovenou obchodníkem a za dopravu elektřiny a související služby
cenu regulovanou. Sdružené služby dodávky elektřiny se uskutečňují v souladu s Obchodními podmínkami
sdružených služeb dodávky elektřiny pro produktovou řadu RWE Kombi (dále jen „Obchodní podmínky“)
vydanými obchodníkem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a které v plném rozsahu nahrazují předchozí
obchodní podmínky. Zákazník podpisem smlouvy stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a že je
bez výhrad akceptuje.
Cena za dodávku elektřiny je stanovena v Ceníku dle čl. 5.1 písm. c) Obchodních podmínek, který je nedílnou
součástí této Smlouvy. Okamžikem nabytí účinnosti Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu uzavřené
pro odběrné místo/místo spotřeby uvedené v Rámcové smlouvě mezi zákazníkem a obchodníkem ke dni
uzavření tohoto Dodatku SSDE se cena za dodávku elektřiny stanoví dle Ceníku produktové řady RWE Kombi,
který je nedílnou součástí této smlouvy, a tato cena je platná pro dodávku elektřiny do 31. 12. 2012 včetně.
Po tomto datu se cena za dodávku plynu stanoví v souladu s čl. 5.1 písm. b) Obchodních podmínek.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2012 s možností opakovaného prodloužení vždy o jeden
kalendářní rok. V případě, že kterákoli ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně nejpozději
20 dnů před ukončením doby trvání smlouvy, že trvá na ukončení smlouvy, prodlužuje se doba trvání smlouvy
opakovaně vždy o jeden kalendářní rok.
Dodatek SSDE nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Zákazník prohlašuje, že je oprávněn na výše uvedeném odběrném místě/místě spotřeby uzavřít smlouvu
o sdružených službách dodávky elektřiny.

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. zákazník souhlasí, že obchodník, jako správce ve
smyslu ustanovení tohoto zákona, bude v zájmu evidence řádného plnění zákazníkových závazků, jakož
i za účelem nezbytné ochrany práv obchodníka vyplývajících mu ze Smlouvy, v nezbytném rozsahu
zpracovávat osobní údaje zákazníka vedené ve Smlouvách a/nebo Dodatcích.
Tyto Smlouvy a/nebo Dodatky jsou sepsány ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních s platností originálu,
z toho každá smluvní strana obdrží 1 (slovy: jedno) vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že Smlouvy a/nebo Dodatky byly sepsány podle jejich skutečné, pravé
a svobodné vůle prosté omylu a že nebyly uzavřeny v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany považují Rámcovou smlouvu, Smlouvu o dodávce plynu nebo Dodatek SSDP a Smlouvu
o dodávce elektřiny nebo Dodatek SSDE za samostatné právní úkony (Smlouvy) na důkaz čehož k těmto
úkonům připojuje každá smluvní strana své vlastnoruční podpisy.
Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou správné a úplné. Jsem si vědom(a) možných následků
při uvedení nepravdivých údajů.
Místo

Dne
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Podpis zákazníka

Podpis za obchodníka:

(v případě zastupování zaškrtněte)

statutární orgán
zákonné zastoupení
zastoupení na základě plné moci

Ing. Jindřich Broukal

Ing. David Konvalina

předseda představenstva

člen představenstva

(vyplňuje RWE)

Kód prodejce:
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