
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Číslo smlouvy

Obchodní zástupce

Číslo OZ

Oprávněný zákazník

Titul Příjmení Jméno

Sídlo společnosti
IČO

Způsob doručení faktury Poštou Emailem
Doručovací adresa

HALIMEDES, a. s.
Senovážné náměstí 978/23
Praha 1 - 110 00
IČO: 29015961   DIČ: CZ29015961

EIC kód

Výše zálohy Kč

Způsob platby záloh 

Způsob platby vyúčtování 

Bankovní převod

Bankovní převod

Číslo účtu zákazníka

Trvalý příkaz SIPO

Spojovací číslo pro SIPO

Rozpis záloh / Platební kalendář (pro první zúčtovací období po sjednání smlouvy)

Platba záloh Měsíčně Čtvrtletně

Ulice Č.p. Č.o.

Obec PSČ

TelefonEmail Fax

TelefonEmail Fax

Ulice Č.p. Č.o.

Obec PSČ

Ulice Č.p. Č.o.

Obec PSČ

Dodavatel se zavazuje Zákazníkovi dodávat plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přepravu 
plynu, distribuci plynu a související služby, případně včetně uskladnění plynu, do odběrného místa:

a Zákazník se zavazuje Dodavateli za dodávku plynu zaplatit dohodnutou cenu a hradit za 
zajištěnou přepravu plynu, distribuci plynu a související služby regulované ceny podle cenového 
rozhodnutí příslušného cenového orgánu. Povinnost Dodavatele dodávat Zákazníkovi plyn 
je splněna přechodem plynu z distribuční soustavy do odběrného plynového zařízení v 
uvedeném odběrném místě Zákazníka, kde přechází do vlastnictví Zákazníka. V uvedeném 
odběrném místě Zákazníka přebírá Dodavatel za Zákazníka odpovědnost za odchylku.

ČOM

(1)

Ročně

Název společnosti

Způsob úhrady přeplatku Bankovní převod

Dodavatel



 Smluvní vztah mezi zákazníkem a Dodavatelem založený touto smlouvou se v dalším řídí Všeobecnými obchodními 
podmínkami dodávky plynu (VOPP) platnými ke dni podpisu této smlouvy. Tyto VOPP jsou připojeny k této smlouvě a tvoří její 
nedílnou součást. Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami před podpisem smlouvy 
seznámil a akceptuje je jako nedílnou součást smluvního vztahu s Dodavatelem.
 Pokud stávající dodavatel plynu podá v průběhu procesu změny dodavatele plynu žádost o pozastavení procesu změny 
dodavatele, zákazník tímto VÝSLOVNĚ potvrzuje, že hodlá změnit dodavatele a odebírat plyn od společnosti HALIMEDES, a.s.
 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího sjednání smluvními stranami a účinnosti dnem zahájení dodávek plynu Dodavate-
lem, s výjimkou těch ustanovení Smlouvy nebo VOPP, která upravují postup Dodavatele a zákazníka při realizaci změny dodavatele 
plynu a ustanovení upravující důsledky porušení těchto závazků smluvních stran, která nabývají účinnosti dnem sjednání Smlouvy.
 V případě, že Zákazník způsobí svým jednáním nemožnost provedení registrace Dodavatele do odběrného místa podle 
této smlouvy nebo v případě porušení povinnosti nesjednat po dobu trvání závazku podle této smlouvy smlouvu s jiným dodavate-
lem, jejímž předmětem je dodávka plynu do odběrného místa zákazníka sjednaného ve smlouvě s Dodavatelem, pokud by plnění 
podle takové smlouvy mělo nastat v době trvání závazku podle této smlouvy, má Dodavatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 

nezahájí dodávku plynu v termínu sjednaném se Zákazníkem z důvodů nikoli na straně Zákazníka, má Zákazník právo na úhradu 
smluvní pokuty ve výši 2000,-Kč. Další podmínky vzniku nároku na úhradu smluvní pokuty jsou sjednány ve VOP.  

Datum

Místo

Podpis zákazníka

Číslo O.P./Pasu

Podpis  dodavatele 
(zmocněného zástupce)

 PLYNULE.CZ je značka držitele licence pro obchod s plynem společnosti HALIMEDES, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00, IČ: 290 
15 961, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15846 (Dodavatel)

Kontakty pro doručování korespondence

Preferovaný způsob doručování oznámení zákazníkovi

Telefon

Email

Emailem

Datová schránka

Poštou SMS zprávou Do datové schránky

Doba trvání smluvního vztahu

12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců na dobu neurčitou

Cena (produkt)

Produkt

Plánovaná spotřeba

Závěrečná ustanovení
Termín zahájení dodávek

Stávající dodavatel

Dodavatel

Datum uzavření smlouvy

Datum zahájení dodávky

Doba trvání smluvního vztahu

Ceník/Produkt

Zákazník uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s ustanovením zákona 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona 480/2004 Sb.

Zákazník se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami dodávky plynu (VOPP) Dodavatele a souhlasí s nimi.

(2)

Měsíční fakturace   ANO             NE        

2000,- Kč pro kategorii Domácnost a 4000,- Kč pro kategorii  Maloodběratel  za každý  kalendářní měsíc i jeho část následující po dni,
kdy k porušení povinnosti ze strany Zákazníka došlo, a to až do konce doby sjednaného závazku  s  Dodavatelem.  Pokud  Dodavatel


	cislo_smlouvy: 
	OZ: 
	cislo_OZ: 
	titul: 
	prijmeni: 
	jmeno: 
	ICO: 
	nazev_spolecnosti: 
	sidlo_spolecnosti_ulice: 
	sidlo_spolecnosti_CP: 
	sidlo_spolecnosti_CO: 
	sidlo_spolecnosti_obec: 
	sidlo_spolecnosti_psc: 
	sidlo_spolecnosti_email: @
	sidlo_spolecnosti_telefon: 
	sidlo_spolecnosti_fax: 
	doruceni_FA_emailem: Off
	dorucovaci_adresa_ulice: 
	dorucovaci_adresa_CP: 
	dorucovaci_adresa_CO: 
	dorucovaci_adresa_obec: 
	dorucovaci_adresa_PSC: 
	dorucovaci_adresa_email: @
	dorucovaci_adresa_telefon: 
	dorucovaci_adresa_fax: 
	platba_zaloh_mesicne: Off
	platba_zaloh_ctvrtletne: Off
	platba_zaloh_rocne: Off
	vyse_zalohy: 
	platba_zaloh_prevodem: Off
	platba_zaloh_prikazem: Off
	platba_zaloh_sipo: Off
	CU-predcisli: 
	CU: 
	CU_banka: 
	SIPO: 
	OM_ulice: 
	OM_CP: 
	OM_CO: 
	OM_obec: 
	OM_PSC: 
	EIC: 27ZG
	COM: 
	produkt: 
	planovana_spotreba: 
	mesicni_fakturace_ANO: Off
	mesicni_fakturace_NE: Off
	dorucovani_tel: 
	dorucovani_email: @
	dorucovani_datova_schr: 
	dorucovani_oznameni_emailem: Off
	dorucovani_oznameni_postou: Off
	dorucovani_oznameni_SMS: Off
	dorucovani_oznameni_dat_schr: Off
	trvani_sml_12: Off
	trvani_sml_24: Off
	trvani_sml_36: Off
	trvani_sml_neurcito: Off
	dodavatel: 
	dodavatel_produkt: 
	dodavatel_uzavreni_sml: 
	dodavatel_zahajeni: 
	dodavatel_trvani: 
	zahajeni_dodavek: 
	cislo_OP: 
	datum: 
	misto: 


