
 

ZMLUVA o združených službách dodávky elektriny  a plynu  

DODÁVATEĽ: 

ODBERATEĽ

TRVALÉ BYDLISKO / SÍDLO FIRMY

 

 
 

 

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 ZARADENIE DO KATEGÓRIE ZRANITEĽNÝ ODBERATEĽ           
- MALÝ PODNIK

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

Ulica Číslo.or./popisné

Zástupca odberateľa (podpis opatrite označením mena a priezviska zástupcu odberateľa          
vyplneného paličkovým písmom)      

* údaje vyplňte (nehodiace sa preškrtnite) a zašlite tento formulár len v prípade, ak preukázateľne spĺňate vyššie uvedené podmienky

** v prípade žiadosti o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ - malý podnik na rok T+1 a vyššie sa žiadosť podáva za každý kalendárny rok
osobitne vždy najskôr k 1. kalendárnemu dňu príslušného roka. V prípade žiadosti o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ - malý podnik 
na rok T (rok, v ktorom bola žiadosť podaná), bude odberateľ zaradený do kategórie prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení žiadosti

Názov / Obchodné meno

IČO DIČ IČ DPH

2. Sídlo spoločnosti

Ulica

Obec

Číslo.or./popisné

PSČ

E-mail Telefón

ako odberateľ zo

● Zmluvy o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlky* a/alebo

● Zmluvy o združenej dodávke plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlky*

č.  ____________  uzavretej so spoločnosťou Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o. z. ako dodávateľom dňa

     ____________  (ďalej len "Zmluva").
týmto žiada

o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ - malý podnik na rok  ________ **(T) nakoľko

čestne vyhlasuje,

že všetky odberné miesta evidované na príslušného odberateľa súhrnne spĺňajú kvalifikačné znaky malého podniku v zmysle ust. § 2 písm. k)
zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších, a že

● ročná spotreba elektriny odberateľa na všetkých odberných miestach odberateľa je súhrnne najviac 30 000 kWh

 za predchádzajúci rok alebo rok T-2* a/alebo

● ročná spotreby plynu odberateľa na všetkých odberných miestach odberateľa je súhrnne najviac 100 000 kWh

 za predchádzajúci rok alebo rok T-2.

Odberateľ zároveň čestne vyhlasuje, že okrem vyššie špecifikovanej Zmluvy nemá* / má* uzatvorené zmluvy o združenej dodávke s viacerými 
dodávateľmi.

Vyššie uvedené skutočnosti, čestne prehlásené odberateľom pri plnom vedomí zástupcu odberateľa s prípadnými následkami preukázania
nesprávnosti tvrdení vyššie, odberateľ preukazuje kópiami vyúčtovacích faktúr vystavenými na všetky odberné miesta odberateľa (v prípade
odberných miest dodávaných inými dodávateľmi i povinným predložením vyúčtovacích faktúr na tieto odberné miesta) za celý predchádzajúci rok
alebo rok T-2, voči roku T, na ktorý žiada o zmenu kategórie, ktoré odberateľ týmto k tejto žiadosti prikladá.

Názov / Obchodné meno

IČO DIČ IČ DPH

Obec PSČ

Zapísaný: Obchodný register okresného súdu  __________________________________,   oddiel  ___________,   vložka číslo  ________________

 1. Odberateľ

Zastúpená: _____________________________________________________________________________________________________________

a 
zástupcu 
odberateľ
a          
vyplnené
ho 
paličkový
m 
písmom)

Dátum Podpis odberateľa
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