ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
A ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU PRE DOMÁCNOSTI

DODÁVATEĽ
Kontaktná adresa a adresa pre doručovanie:
Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany
E-mail: info@energie2.sk
Zákaznícka linka: 0850 166 066

IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Licencia elektrina: 2011E 0444
Licencia plyn: 2011P 0160

odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.,
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Sa, vložka 5389/B

ODBERATEĽ
Dátum narodenia:

Meno:
Priezvisko:

TRVALÉ BYDLISKO
č. o.:

č. s.:

Ulica:

PSČ:

Obec:
E-mail:

Telefón:

ADRESA PRE DORUČOVANIE
Meno:

Priezvisko:
č. o.:

č. s.:

Ulica:
Obec:

PSČ:

Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytnúť Odberateľovi združene služby dodavky elektriny a plynu v napäťovej hladine NN resp. plyn maloodber a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
a zaistenie distribúcie elektriny, plynu a systémových služieb a to v súlade s platnými predpismi SR a Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávky elektriny (VOPDE) a všeobecnými
obchodnými podmienkami dodávky plynu (VOPDP), ktoré sa spoločne nazývajú všeobecné obchodné podmienky (VOP), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a záväzok Dodávateľa poskytnúť
Odberateľovi na základe jeho požiadavky ďalšie doplnkové služby a to v súlade s VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a záväzok Odberateľa odobrať Dodávateľom do odberného
miesta dodanú elektrinu a plyn a uhradiť Dodávateľovi riadne a včas dohodnutú platbu za dodavku elektriny, plynu, distribučne a ďalšie doplnkové služby v súlade so Zmluvou a VOP. Zákazník týmto
vyslovuje súhlas s tým aby Dodávateľ zjednal s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o distribúcii elektriny a plynu do odberného miesta Zákazníka.

Zákazník uzatvára zmluvu na dodávku:
Zmluva sa uzatvára na dobu:

elektriny

určitú 1 rok

plynu

Produkt BENEFIT
určitú 2 roky

Produkt VERNOSŤ
určitú 3 roky

Produkt VERNOSŤ
určitú 4 roky

Produkt Nebeská ponuka
určitú 6 rokov

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena združenej dodávky elektriny alebo cena združenej dodávky plynu je určená v súlade s Obchodnými podmienkami a v sume vyplývajúcej z platného a účinného cenníka
dodávateľa, ktorý dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle.
Spôsob úhrady:

vlastný podnet / č. účtu:

–

/

SIPO

poštová poukážka

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA (Elektrina)
Ulica:

č. o.:

č. s.:

Obec:

PSČ:

ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA (Elektrina)
EIC:

2

4

Spôsob pripojenia:

Z

Spotreba VT:

1F

Spotreba NT:

kWh

3F

Hodnota ističa:

kWh

PRODUKT/DISTRIBUČNÁ SADZBA (Elektrina)
Distribučná sadzba:
Preddavková platba:

D1

D2

D4

D3

EUR/mesiac

D5
ZSE

Pôvodný dodávateľ:

D7

D6
SSE

VSE

D8

SPP

iné:

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA (plyn)
Ulica:

č. o.:

č. s.:

Obec:

PSČ:

ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA (Plyn)
Číslo MS:

POD:

Číslo OM:
D1 - Varenie
Preddavková platba:

S

K

S

P

P

Charakter odberu:
D2 - Vykurovanie

D3 - Vykurovanie+

EUR/mesiac

Pôvodný dodávateľ:

D

I

S

varenie

D4 - Vykurovanie++
ZSE

SSE

TÚV

kúrenie
kWh/m3

Spotreba:
VSE

SPP

iné:

Číslo Zmluvy:

INFORMÁCIA O IDENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOCH SPROSTREDKOVATEĽA UZATVÁRAJÚCEHO ZMLUVU

ZA DODÁVATEĽA A SÚHLAS ODBERATEĽA SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY
A. Informácia o identiﬁkačných údajoch sprostredkovateľa uzatvárajúceho Zmluvu za Dodávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov:
Číslo OZ:

Obchodné meno / Názov:

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia / IČO:
č. s.:

Ulica:

č. o.:
PSČ:

Obec:
B. Súhlas Odberateľa so spracovaním osobných údajov na marketingové účely:

1. Odberateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Dodávateľovi (spoločnosti Energie2, a.s., IČO: 46 113 177, so sídlom Lazaretská 3a Bratislava 811 08, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 5389/B) ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (ďalej len „OÚ“) v rozsahu meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo na účel marketingu (ďalej len „Účel“), t.j. na ponúkanie alebo
propagáciu výrobkov a služieb Dodávateľa, vrátane zasielania informácií a informačných materiálov o usporiadaných akciách, kampaniach, výrobkoch a iných aktivitách realizovaných najmä
na podporu predaja (všetko spolu ďalej len „obchodné oznámenia“), na zasielanie obchodných oznámení na oznámenú poštovú adresu alebo elektronickú adresu (e-mail) Odberateľa, najmä
podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov, ako aj na kontaktovanie Odberateľa prostriedkami elektronickej diaľkovej komunikácie (telefonický kontakt, krátke textové správy - SMS, správy elektronickej pošty) prostredníctvom
Odberateľom poskytnutých kontaktných údajov a na prezentáciu obchodných oznámení aj v tejto forme.
2. Odberateľ potvrdzuje, že bol informovaný a súhlasí s tým, že OÚ sú spracúvané na vyššie uvedený Účel na základe riadne poskytnutého súhlasu (s výnimkou OÚ, ktorých spracúvanie je možné
podľa Zákona aj bez súhlasu), ktorého udelenie potvrdzuje podpisom tejto zmluvy. Odberateľ udeľuje súhlas dobrovoľne, a to na dobu trvania Zmluvy a na obdobie 5 rokov od jej ukončenia.
3. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany Odberateľa písomne odvolaný s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania tohto súhlasu na adresu sídla Dodávateľa, ak nie je uvedený iný (neskorší) dátum
odvolania.
4. Dodávateľ môže pri spracúvaní OÚ na vyššie uvedený Účel využívať zmluvných partnerov – sprostredkovateľov, ktorých poverí spracúvaním OÚ Odberateľa. Dodávateľ môže preniesť
Odberateľove OÚ do členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
5. OÚ sa nebudú zverejňovať, OÚ Odberateľa môžu byť poskytnuté tretím stranám, o ktorých bol Odberateľ informovaný, a OÚ Odberateľa môžu byť sprístupnené označenému okruhu príjemcov,
o ktorých bol Odberateľ tiež informovaný, pričom tak poskytnuté ako aj ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania OÚ zo strany Dodávateľa sú zverejnené a dostupné aj na webovom sídle
(internetovej stránke) Dodávateľa a sú Dodávateľom priebežne aktualizované. Podpísaný Odberateľ svojím podpisom zároveň potvrdzujem, že som bol zo strany Dodávateľa informovaný
o tom, že na webovom sídle (internetovej stránke) Dodávateľa (www.energie2.sk) je zverejňovaný a aktualizovaný zoznam všetkých sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení na základe poverenia
Dodávateľa spracúvať moje osobné údaje.
6. Odberateľ berie na vedomie, že jeho práva ako osoby, ktorej OÚ sú spracúvané, sú uvedené v ust. § 28 Zákona, a že na základe písomnej žiadosti môže od Dodávateľa požadovať najmä:
potvrdenie, či sú alebo nie sú OÚ o jeho osobe spracované, informácie o spracúvaní jeho OÚ v zákonnom rozsahu, informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho OÚ, zoznam OÚ, ktoré sú
predmetom spracúvania, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych OÚ, ktoré sú predmetom spracúvania a likvidáciu jeho OÚ, ak sa skončil účel ich spracúvania alebo ak došlo
k porušeniu Zákona, o blokovanie jeho OÚ z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, pokiaľ sú jeho OÚ spracúvané na základe súhlasu.

V
Dátum:

Podpis odberateľa:

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY A JEJ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny a/alebo dodávateľa plynu v rámci procesu zmeny dodávateľa elektriny
a/alebo zmeny dodávateľa plynu v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a prevádzkovým poriadkom príslušného prevádzkovateľa sústavy a/alebo siete. Už odo dňa
podpisu Zmluvy bude Odberateľ poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť vedúcu k vykonaniu zmeny dodávateľa elektriny a/alebo dodávateľa plynu a zdrží sa právnych a iných úkonov, ktorých
následkom je zastavenie procesu zmeny dodávateľa elektriny a/alebo dodávateľa plynu alebo nevykonanie zmeny dodávateľa elektriny a/alebo dodávateľa plynu, napríklad vo forme dodatočného
odvolávania alebo rušenia výpovede alebo inej formy ukončenia zmluvy so súčasným dodávateľom elektriny a/alebo súčasným dodávateľom plynu (prípadne tiež súvisiacich služieb). Ak Odberateľ
poruší povinnosti uvedené v predchádzajúcej vete, má Dodávateľ voči Odberateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR za každé jedno odberné miesto; právo na náhradu škody,
ktorá prevyšuje pokutu , nie je týmto dotknuté. Odberateľ sa zároveň zaväzuje, že nezmení Dodávateľa elektriny a/alebo Dodávateľa plynu pred riadnym ukončením tejto zmluvy. Ak Odberateľ poruší
povinnosti uvedené v predchádzajúcej vete, má Dodávateľ voči Odberateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, je Odberateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu
podľa platného Cenníka doplnkových služieb Energie2 a.s. zverejneného na webovom portály www.energie2.sk.; právo na náhradu škody, ktorá prevyšuje pokutu , nie je týmto dotknuté. Odberateľ
svojim podpisom potvrdzuje, že sa vopred zoznámil s cenníkom Dodávateľa, OP tvoriacimi prílohu Zmluvy a že Zmluvu uzavrel ako prejav svojej slobodnej vôle, nie v tiesni a ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Fyzické osoby, ktoré Zmluvu uzatvárajú v mene jednotlivých Účastníkov týmto prehlasujú, že sú plne oprávnení k platnému uzavretiu Zmluvy. Dodávka elektriny a/alebo
dodávka plynu bude zahájená dňa, kedy bude ukončená dodávka predchádzajúceho dodávateľa elektriny a/alebo plynu, pokiaľ taká bola dohodnutá.

Poznámka:
Dátum:

Miesto:

Dátum začatia dodávky EE:

Podpis odberateľa:

Dátum začatia dodávky NG:

Veriﬁkácia dňa:

Podpis dodávateľa:

