Kontaktní linka:
Kód obchodního zástupce:
+ 420 779 992 000
Jsme tu pro Vás v pracovní dny od 9 do 17 hod.

PŘIHLÁŠKA O ZAJIŠTĚNÍ SLEV NA DODÁVKÁCH ENERGIÍ
Smluvní strany:
Česká aukční energetická s.r.o. , IČ: 06658873, se sídlem Lidická 700/19, Veveří , 602 00 Brno*,
jednající Janem Ryglem, jednatelem společnosti,
e-mail: info@ceskaaukcnienergeticka.cz
tel.: 779 992 000

* adresa sídla společnosti
neslouží jako kontaktní
centrum pro zákazníky
Využijte naší infolinku.

(jako obstaravatel)
a

Jméno a příjmení:

Datum narození: / Rodné číslo:

Ulice:

Číslo popisné:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sjednali níže uvedeného dne ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 obč.z. smlouvu o zajištění slevy
na dodávkách energií (dále jen “smlouva” nebo „přihláška“) takto:
1.

Účel a obsah smlouvy
Účelem této smlouvy je zprostředkování a uzavření smlouvy zákazníka s dodavatelem energii (zemního plynu či el. energie), tak, aby dosažená smluvní cena energií byla
garantována jako nižší než u tzv. dominantního dodavatele v příslušné distribuční oblasti. To znamená sjednat cenu nižší než je standardní publikovaný ceník dodavatele.
Obsahem smlouvy jsou pak smluvně ujednaná vzájemná práva a povinnosti vztahující se ke zprostředkování uzavření smlouvy o dodávce energií pro zákazníka.

2. Obstaravatelské ujednání
1. Obstaravatel se zavazuje:
1.1. vybrat pro obstarání optimálního (vhodného) dodavatele (elektrické energie/zemního plynu) který zejména splňuje zákonné předpoklady dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném, znění o dodávkách energii a je ochoten jednat o smluvní (dohodnuté) ceně. Obstaravatel odpovídá za to, že vybraný
dodavatel splňuje podmínky a účel této smlouvy uvedený v čl.I
1.2. Zajistit přípravu a zpracování a uzavření smlouvy o dodávkách (el. energie zemního plynu nebo o sdružené dodávce el. energie nebo zemního plynu)
odpovídající zákonným požadavkům a účelu této smlouvy .
1.3. O uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem je povinen obstaravatel informovat dohodnutým způsobem ( viz ujednání v čl.III odst. 5) zákazníka.
2. Zákazník se zavazuje:
2.1. Že uděluje s současně s podpisem této přihlášky obstaravateli písemnou plnou moc k zastupování a v jeho rámci ke všem úkonům a jednáním
směřujícím k uzavírání smluv o dodávce energií s dodavateli případě ke zmocnění dalších osob k těmto úkonům.
2.2. Poskytnout zprostředkovateli veškerou jím vyžadovanou a obvyklou součinnost a osobní a jiné údaje.
2.3. Specifikace odběrného místa:
EAN

Spotřeba
kWh

Stávající dodavatel

EIC

Spotřeba
kWh

Stávající dodavatel

Produkt

Platnost

SIPO

přeslovod ženka

číslo účtu / spojovací číslo SIPA

Platnost

SIPO

přeslovod ženka

číslo účtu / spojovací číslo SIPA

859182400
859182400
859182400
859182400
Poznámky:
Produkt

27ZG
27ZG
27ZG
27ZG
Poznámky:

Česká aukční energetická s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří ‒ IČ: 06658873 ‒ info@ceskaaukcnienergeticka.cz

3. Ostatní podmínky obstarání:
3.1. Zprostředkování dle této smlouvy je sjednáno jako bezúplatné, tj. bez nároku na provizi (odměnu)obstaravatele. V případě, že nedojde ke zrušení této
přihlášky, doba platnosti se automaticky prodlužuje na dobu 3 let.
3.2. V případě, že zákazník neposkytne obstaravateli v konkrétním případě obstarání uzavření dodávkové smlouvy požadovanou součinnost nebo jinak
zmaří uzavření smlouvy, případně od uzavřené smlouvy s dodavatelem odstoupí nebo ji zruší, má zprostředkovatel právo na paušální náhradu nákladů
spojených se zprostředkováním ve výši 3 000,- plus DPH v platné výši.

3. Ostatní ujednání
1. Tato přihláška je sjednána na dobu určitou 3 let od uzavření. Na její účinnost nemá vliv délka účinnosti sjednaných smluv s dodavateli.
2. Obstaravatel může od této přihlášky (smlouvy) odstoupit v případě, že zákazník odstoupí od uzavřené smlouvy s dodavatelem, jak v zákonné 14-ti denní lhůtě u tzv.
distančních smluv nebo i po jejím uplynutí, po dobu účinnosti této přihlášky, případné neposkytne ani po výzvě obstaravatele k jejímu uzavření potřebnou součinnost.
Odstoupení musí být provedeno písemně doporučeným dopisem. Odstoupení nemá vliv na nárok na paušální náhradu nákladů dle čl. II odst. 3.
Obstaravatel poučuje zákazníka, že je oprávněn, jako spotřebitele od této smlouvy (přihlášky) odstoupit do 14 dnů od jejího podpisu (uzavření) v případě, že byla sjednána distančním způsobem (tj. prostřednictví prostředků komunikace na dálku) nebo mimo obchodní prostory obstaravatele.
Zákazník je oprávněn od této přihlášky odstoupit také v případě, že využije práva odstoupit od již uzavřené smlouvy s dodavatelem. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou, tj. doporučeným dopisem odeslaným jak dodavateli tak obstaravateli dle této smlouvy.
Odstoupení nemá vliv na případné právo zprostředkovatele na náhradu nákladů dle čl. II odst. 3.2. V případě že si zákazník přeje zrušit přihlášku v zákonné
lhůtě nalezne vzor pro odstoupení na našich internetových stránkách www.ceskaaukcnienergeticka.cz.
3. Vztahy, které nejsou touto smlouvou přímo upraveny se řídí podpůrně ustanoveními § 2430 až 2444 obč. z. o příkazu, jakož i obecnými ustanoveními o
závazcích téhož předpisu.
4. Účastníci sjednávají, že ve vzájemné komunikaci při plnění této smlouvy budou využívat kromě písemné formy také komunikace prostřednictví e-mailů
či telefonickými SMS.
5. Ochrana osobních údajů zákazníka
5.1. Zákazník vyslovuje podpisem této přihlášky současně výslovný souhlas s tím, aby obstaravatel využil jeho (jím sdělených) osobních údajů a jím poskytnutých soukromých informací pouze k realizaci práv a povinností dle této smlouvy a příslušných obecně platných právních předpisů upravujících
dodávky energií, tj. zejména ke sjednávání a uzavírání smluv o dodávkách s dodavateli – distributory energií.
5.2. Obstaravatel zejména informuje zákazníka:
• že bude zpracovávat jeho údaje o jménu a příjmení, datu narození, rodném čísle, čísle bankovního účtu, kontaktní údaje, o trvalém bydlišti a odběrném místě poskytnuté zákazníkem před uzavřením této smlouvy i v průběhu její účinnosti získané z komunikace a spolupráce se zákazníkem.
• získané informace bude zpracovávat manuálně i elektronicky
• závazné použití některých osobních údajů a informace ve smluvních dokumentech i v evidencích obstaravatele a dodavatelů energií vyplývá z příslušných právních předpisů upravujících tuto oblast podnikání
• že má zákazník právo požádat o omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování informací. Pokud však realizace tohoto práva zmaří jednání
nebo uzavření smlouvy s dodavatelem má právo obstaravatel na odstoupení od této smlouvy dle čl. III odst. 2 této smlouvy.
5.3. Obstaravatel se zavazuje zachovávat obecnou opatrnost a povinnou ochranu osobních údajů zákazníka při jejich shromažďování a užívání při plnění
této smlouvy podle zákona č. 101/2000 Sb. a (v budoucnu)směrnice rady EU č. (EU) 2016/679 (GDPR).
5.4. Obstaravatel je oprávněn a povinen uchovávat pro sebe i zákazníka veškerou dokumentaci, tj. doklady získané po dobu realizace, tj. účinnosti této
smlouvy, resp. po dobu, po kterou mohou být významné pro zákazníka. Po celou dobu je povinen je chránit ve smyslu odst. 5.2.
6. Tato přihláška (smlouva) nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je sepsána ve dvou vyhotoveních z nichž každý z
účastníků po jednom obdrží. Součástí přihlášky je jako příloha písemná plná moc zákazníky dle čl.II odst. 2.1
7. V případě, že se ukáže nebo se stane některé ustanovení této smlouvy po jejím uzavření neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na zbývající ustanovení.

Na důkaz souhlasu s obsahem této přihlášky (smlouvy) a jako výraz své pravé a svobodné vůle připojují
účastníci resp. jejich zástupci své podpisy takto:
dne:

V:

Obstaravatel:

Zákazník:

Jan Rygl, jednatel společnosti
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