
 

 

Za odberateľa:  Za dodávateľa: 

Energie2, a.s., 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

IČO: 46113177, IČ DPH: SK2023235225, Licencia elektrina: 2011E 0444, Licencia plyn: 2011P 0160
Kontaktná adresa a adresa pre doručovanie: Pod Kalváriou 18, 955 01  Topoľčany

E-mail: info@energie2.sk, Zákaznícka linka: 0850 166 066

ŽIADOSŤ O DODÁVKU ELEKTRINY - KATEGÓRIA DOMÁCNOSŤ

1. Odberateľ

Priezvisko a meno Dátum narodenia

5. Adresa odberného miesta

EIC odberného miesta (povinný údaj – údaj je uvedený v Zmluve o pripojení)

Obec

Ulica

PSČ

Číslo.or./popisné

2. Trvalé bydlisko

Ulica

Obec

E-mail

Číslo.or./popisné

PSČ

Telefón

3. Korešpondenčná adresa (nevypĺňa sa, ak je zhodná s adresou uvedenou v kolónke Trvalé bydlisko)

Ulica Číslo.or./popisné

Obec PSČ

4. Zmluva o pripojení

Číslo zmluvy o pripojení

Kópia zmluvy o pripojení tvorí prílohu žiadosti o dodávku eletriny.

Dátum uzatvorenia zmluvy o pripojení

Dátum Podpis odberateľa Žiadosť prijatá dňa Žiadosť prijal (čitateľne meno, podpis)

Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje:
a) pravdivosť vyššie uvedených údajov;
b) súhlas k spracovaniu svojich vyššie uvedených osobných údajov v informačných systémoch dodávateľa elektriny v rozsahu potrebnom na výkon
 činností podľa  udeleného  povolenia na podnikanie v energetike, ako  aj  pre  marketingové  účely, a to na dobu do uzavretia zmluvy  o  dodávke
 elektriny, ako aj na celú dobu platnosti tejto zmluvy. Udelený súhlas má žiadateľ právo kedykoľvek písomne odvolať.

24Z

6. Platobné podmienky (výber označte X)

Číslo účtu/kód banky (resp. IBAN)    BIC (SWIFT)

Spôsob úhrady faktúr

Cyklus preddavkových platieb 

Dohodnutý druh sadzby dodávky elektriny

Mesačne       Štvrťročne       Polročne       Ročne

Predpokladaná ročná výška spotreby kWh

Evidenčné číslo

Prevod z účtu

Poštová poukážka

DD1 DD2 DD3 DD4 DD5 DD6 DD7 DD8

SIPO



Ak sa zmluva uzatvára so zástupcom odberateľa
• Originál plnomocenstva, ak sa odberateľ dal zastupovať
• Plnomocenstvo musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska splnomocniteľa a splnomocnenca a taktiež rozsah
Asplnomocnenia
• Plnomocenstvo musí byť podpísané splnomocniteľom, pričom overenie notárom sa nevyžaduje

Cyklus preddavkových platieb
tj. obdobie vystavovania zálohových faktúr.

Dohodnutý druh sadzby
Odberateľ elektriny si s dodávateľom dohodne pre každé svoje odberné miesto podľa príslušných odberových pomerov druh sadzby. Zmenu je 
odberateľ oprávnený uskutočniť najskôr po uplynutí dvanástich mesiacov od určenia sadzby alebo od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny 
odberových pomerov odberateľa môže odberateľ cez dodávateľa elektriny alebo priamo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
o zmenu sadzby skôr. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne využívanie spotrebičov.

Pre účely ocenenia odberu elektriny odberateľov kategórie domácnosť sa uplatňujú nasledovné druhy sadzieb:

DD1 (Jednotarifná sadzba)
Sadzbu – DD1 vám odporúčame najmä pre chaty, záhradky, garáže a domácnosti s veľmi nízkou spotrebou. Môže byť dohodnutá, len ak 
pre distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá distribučná sadzba D1 (prípadne iná vhodná distribučná sadzba, pokiaľ 
príslušný prevádzkovateľ DS neposkytuje sadzbu D1).

DD2 (Jednotarifná sadzba)
Sadzbu – DD2 si môžete vybrať, ak vo vašej domácnosti používate bežné spotrebiče a ak pre distribúciu elektriny do vášho odberného miesta bude
dohodnutá distribučná sadzba D2 (prípadne iná vhodná distribučná sadzba, pokiaľ príslušný prevádzkovateľ DS neposkytuje sadzbu D2).

DD3 (Dvojtarifná sadzba)
Spotreba v sadzbe – DD3 je meraná v dvoch tarifách. Odber v čase platnosti nízkej tarify sme zvýhodnili nižšou cenou. Je pre vás vhodná, 
ak používate spotrebiče, ako napr. ohrievač teplej úžitkovej vody, akumulačné vykurovanie a pod. Teda spotrebiče s vyššou spotrebou, ktoré môžu 
byť vypnuté v čase vysokej tarify (VT), ale ich blokovanie v čase platnosti VT sa nevyžaduje. Pásmo NT poskytujeme minimálne 8 hodín denne s 
fixne určeným časom prevádzky v pásme NT v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, pričom blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. 
Sadzba môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá distribučná sadzba D3 (prípadne iná vhodná 
distribučná sadzba, pokiaľ príslušný prevádzkovateľ DS neposkytuje sadzbu D3).

DD4 (Dvojtarifná sadzba)
Sadzbu možno priznať pre elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými akumulačnými alebo hybridnými spotrebičmi 
na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie. Hybridným spotrebičom sa rozumie spotrebič, ktorý 
má akumulačné aj priamovýhrevné bloky, pričom pre obidva bloky platí rovnaké časové pásmo VT a pásmo NT. Pásmo NT sa poskytuje 
minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných a hybridných spotrebičov v čase VT. Sadzba môže byť dohodnutá, len ak pre 
distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá distribučná sadzba D4 (prípadne iná vhodná distribučná sadzba, pokiaľ príslušný
prevádzkovateľ DS neposkytuje sadzbu D4).

DD5 (Dvojtarifná sadzba)
Sadzbu možno priznať pre elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými priamovýhrevnými spotrebičmi na 
vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie. Elektrifikované odberné miesto so zabezpečením 
technického blokovania priamovýhrevných častí v čase platnosti VT, pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod inštalovaný napevno 
bez zásuviek so stýkačom ovládaným spínačom HDO cez oddeľujúce relé, ktorý určí prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pásmo NT sa poskytuje 
minimálne 20 hodín denne. Sadzba môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá distribučná 
sadzba D5 (prípadne iná vhodná distribučná sadzba, pokiaľ príslušný prevádzkovateľ DS neposkytuje sadzbu D5).

DD6 (Dvojtarifná sadzba)
Je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických
spotrebičov na vykurovanie v čase VT. Sadzba môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu elektriny do odberného miesta bude 
dohodnutá distribučná sadzba D6 (prípadne iná vhodná distribučná sadzba, pokiaľ príslušný prevádzkovateľ DS neposkytuje sadzbu D6).

DD7 (Dvojtarifná sadzba)
Je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s víkendovou prevádzkou. Doba platnosti NT je celoročne od piatku 15:00 hodiny do pondelka 
06:00 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov v čase VT sa nevyžaduje. Sadzba môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu elektriny do 
odberného miesta bude dohodnutá distribučná sadzba D7 (prípadne iná vhodná distribučná sadzba, pokiaľ príslušný prevádzkovateľ DS 
neposkytuje sadzbu D7).

DD8 (Dvojtarifná sadzba)
Je dvojpásmová sadzba. Nízke pásmo sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase 
vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov. Sadzba môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu 
elektriny do odberného miesta bude dohodnutá distribučná sadzba D8 (prípadne iná vhodná distribučná sadzba, pokiaľ príslušný prevádzkovateľ DS 
neposkytuje sadzbu D8).

Po vybavení žiadosti Vám bude zaslaný návrh zmluvy.

Vysvetlivky k tlačivu Žiadosť o dodávku elektriny - kategória domácnosť
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