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ZMLUVA o združených službách dodávky elektriny a plynu
ŽIADOSŤ O DODÁVKU ELEKTRINY - KATEGÓRIA PODNIKATELIA
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2. Sídlo spoločnosti

TRVALÉ BYDLISKO / SÍDLO FIRMY

Ulica

Číslo.or./popisné

Obec

PSČ

E-mail

Telefón

3. Korešpondenčná adresa (nevypĺňa sa, ak je zhodná s adresou uvedenou v kolónke Sídlo spoločnosti)
Ulica

Číslo.or./popisné

Obec

PSČ

4. Zmluva o pripojení
Číslo zmluvy o pripojení

Dátum uzatvorenia zmluvy o pripojení

Kópia zmluvy o pripojení tvorí prílohu žiadosti o dodávku eletriny.

5. Adresa odberného miesta

24Z
EIC odberného miesta (povinný údaj – údaj je uvedený na vyúčtovacej faktúre za dodávku elektriny)

Ulica

Číslo.or./popisné

Obec

PSČ

6. Platobné podmienky (výber označte X)
Druh tarify dodávky elektriny

Cyklus preddavkových platieb

JEDNOTARIF

DVOJTARIF

DVOJTARIF - VYKUROVANIE

VEREJNÉ OSVETLENIE

Mesačne

Polročne

Štvrťročne

Predpokladaná ročná výška spotreby

Ročne

kWh

Číslo účtu na úhrady faktúr
IBAN

BIC (SWIFT)

E-mailová adresa na zasielanie preddavkov a faktúr:

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;
c) súhlas k poskytnutiu osobných údajov tretím stranám, pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich
zo zmluvy o dodávke elektriny

Dátum

Podpis odberateľa

Žiadosť prijatá dňa

Žiadosť prijal (čitateľne meno, podpis)

Vysvetlivky k tlačivu Žiadosť o dodávku elektriny - kategória podnikatelia
Doklady potrebné k uzavretiu zmluvy (postačujú k nahliadnutiu)
Právnická osoba
• Výpis z obchodného registra
• Osvedčenie o registrácii na DPH
• Doklad o pridelení IČO (OKEČ zo štatistického úradu)
Fyzická osoba – podnikateľ
• Živnostenský list
• Osvedčenie o registrácii na DPH
• Doklad o pridelení IČO (OKEČ zo štatistického úradu)
Ak sa zmluva uzatvára so zástupcom odberateľa:
• Originál plnomocenstva, ak sa odberateľ dal zastupovať
• Plnomocenstvo musí byť podpísané splnomocniteľom,pričom overenie notárom sa nevyžaduje
Spôsob platby
Prevod z účtu – IBAN Zákazníka je povinný údaj. BIC (SWIFT) je nepovinný údaj v rámci platieb v SR.
Cyklus preddavkových platieb
tj. obdobie vystavovania zálohových faktúr.
Dohodnutý druh tarify
Odberateľ elektriny si s dodávateľom dohodne pre každé svoje odberné miesto podľa príslušných odberových pomerov druh tarify. Zmenu je odberateľ
oprávnený uskutočniť najskôr po uplynutí dvanástich mesiacov od určenia tarify alebo od poslednej zmeny tarify. Zmenu sadzby je možné vykonať
najskôr po 12 mesačnej dobe jej platnosti, minimálne 30 kalendárnych dní pred začiatkom mesiaca, ku ktorému sa zmena sadzby žiada.
Pre účely ocenenia odberu elektriny odberateľov kategórie podnikateľ sa uplatňujú nasledovné druhy taríf:
JEDNOTARIF
Je jednopásmová sadzba s nižšou, strednou a vyššou spotrebou elektriny.
DVOJTARIF
Je dvojpásmová sadzba s nižšou, strednou a vyššou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 8 hodín denne.
DVOJTARIF - VYKUROVANIE
Je dvojpásmová sadzba (pre tepelné čerpadlo); nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním výhrevných / priamovýhrevných
elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
VEREJNÉ OSVETLENIE
Je sadzba pre verejné osvetlenie.
Po vybavení žiadosti Vám bude zaslaný návrh zmluvy.

