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SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY 

Číslo smlouvy: 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN (dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s ustanovením § 50 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), v platném znění. 

DODAVATEL: 
(dále jen „Dodavatel“)

EFG Green energy s.r.o., se sídlem na adrese Praha – Praha 4, Jihlavská 1558/21, PSČ 140 00 | IČO: 
09200347 | DIČ: CZ09200347, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, pod spisovou značkou C 332451 

ODBĚRATEL: (dále jen „Odběratel“) 
Jméno, Příjmení, Titul / Firma: Zastoupena: 
Datum narození / IČ: Rodné číslo / DIČ: 
Telefon: E-mail:
Adresa trvalého bydliště / Sídla: Ulice: č.p. / č.o.: 
PSČ:  Obec: Část obce: 

Korespondenční adresa: 
 stejná jako adresa trvalého bydliště / sídla 

Ulice:  č.p. / č.o.: 
PSČ:  Obec: Část obce: 

PŘEDMĚT SMLOUVY: 

Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Odběrateli sdružené služby dodávky elektřiny (dále jen „sdružené služby“), 
tzn. dodávat Odběrateli sjednané množství elektřiny a převzít odpovědnost za odchylku (dále jen „dodávka elektřiny“) a zajistit 
distribuci elektřiny ze sítě nízkého napětí do odběrného místa (dále jen „OM“) Odběratele, a to v souladu s platnými právními 
předpisy a Obchodními podmínkami dodávky elektřiny Dodavatele (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy, 
a závazek Odběratele odebrat Dodavatelem dodanou elektřinu do OM a uhradit Dodavateli řádně a včas sjednanou platbu za 
sdružené služby v souladu se Smlouvou. Odběratel vyslovuje souhlas, aby Dodavatel sjednal s Distributorem smlouvu o distribuci 
elektřiny do OM Odběratele. Typ měření v OM Odběratele je stanoven ve smlouvě o připojení uzavřené mezi Odběratelem a 
Distributorem. Dodavatel a Odběratel sjednávají, že zánikem smlouvy o připojení tato Smlouva nezaniká. Formuláře pro ukončení 
Smlouvy jsou k dispozici na www.efg-energy.cz. 

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA: (dále jen OM) 

Adresa OM: 
 stejná jako adresa trvalého bydliště / sídla  stejná jako korespondenční adresa 

Ulice: č.p. / č.o. PSČ: 
Obec: Část obce: Distribuční území: 
Vztah žadatele k nemovitosti:  Majitel  Nájemník  Jiné: 
Předpokládaná spotřeba v kWh: VT:  NT: Typ měření: Distribuční sazba: 
Hodnota jističe v A: Počet fází:  1  3 EAN:  
Předpokládaný Termín zahájení dodávky: Trvání smlouvy: 
Stávající dodavatel:  Typ smlouvy: doba neurčitá doba určitá do: 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY: Cena elektřiny je pro sjednaný produkt stanovena Dodavatelem dle aktuálně platného ceníku trvale k 
dispozici na www.efg-energy.cz (dále jen „Ceník“) 

Produkt: Výše záloh: Časovost záloh / faktur: 
Platba záloh: Spojovací číslo (SIPO): Bankovní účet: 
Platba faktur: Zasílání dokladů: Bankovní účet: 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností ode dne podpisu obou smluvních stran, resp. posledního data podpisu smluvní 
strany. Účinnost Smlouvy nastává dnem zahájení dodávky elektřiny. Odběratel svým podpisem stvrzuje pravdivost uvedených 
údajů a že se seznámil s Obchodními podmínkami a Ceníkem Dodavatele, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy. Smlouva může být 
měněna pouze písemnou formou. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich skutečné a svobodné vůle 
prosté tísně, zejména tísně finanční, na důkaz čehož připojují své podpisy včetně míst a data podpisu. Byla-li Smlouva uzavřena 
mimo prostory obvyklé k podnikání, může Odběratel v souladu s § 1829 občanského zákoníku od Smlouvy písemně odstoupit bez 
uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je 
Energetický regulační úřad (www.eru.cz). 

V dne 

Podpis odběratele EFG Green energy s.r.o.

Za dodavatele: 
Funkce:  

http://www.efg-energy.cz/
http://www.eru.cz/

	Zastoupena: 
	fill_4: 
	fill_1: 
	fill_3: 
	fill_5: 
	Email: 
	Ulice: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	Obec: 
	fill_11: 
	toggle_1: Off
	Ulice_2: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	Obec_2: 
	fill_16: 
	toggle_2: Off
	toggle_3: Off
	Ulice_3: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	Obec_3: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	undefined: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	group_3: 1
	EAN: 
	fill_28: 
	Trvání smlouvy: 
	Stávající dodavatel: 
	fill_31: 
	Produkt: 
	Výše záloh: 
	fill_34: 
	Platba záloh: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	Platba faktur: 
	fill_39: 
	Jméno, Příjmení: Ing. Petr Voltr
	Funkce: Projektový manažer
	fill_40: 
	VT: 
	NT: 
	Město: 
	den: 
	group_5: 1
	group_6: 1
	Číslo smlouvy: 


