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ze sítí
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nízkého napìtí
napětí - produktová řada BLIK
Obchodní
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Èlánek
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1. Tyto
Tyto Obchodní
Obchodní podmínky
podmínky dodávky
dodávky elektøiny
elektřiny (dále
(dále jen
jen OPD)
OPD) upravují
upravují
1.
smluvnívztahy
vztahypro
pro
dodávku
elektřiny
zákazníkům
připojeným
zenízkého
sítí nízsmluvní
dodávku
elektøiny
zákazníkùm
pøipojeným
ze sítí
kého napětí (dále jen NN) mezi
obchodníkem
s elektřinou
jako
dodavatenapìtí
jen NN)
mezi obchodníkem
jako
dodavatelem,
lem, tj.(dále
obchodní
společností
CENTROPOLs elektøinou
ENERGY, a.s.
(dále
jen Dodavaobchodní
spoleèností
CENTROPOL
ENERGY,
a.s.
(dále
jen
Dodavatel),
tel), a zákazníkem jako odběratelem (dále jen Zákazník) a jsou nedílnou
asoučástí
zákazníkem
jako
odbìratelem
(dále dodávky
jen Zákazník)
a jsou
smlouvy
o sdružených
službách
elektřiny
(tatonedílnou
smlouva
zahrnuje:
dodávku
elektřiny, přenos
elektřiny,
distribuci
elektřiny
a systésouèástí
smlouvy
o sdružených
službách
dodávky
elektøiny
(tato smlouva
mové služby
v režimu
převzetí
odpovědnosti
odchylku),
popř. smlouvy
zahrnuje:
dodávku
elektøiny,
pøenos
elektøiny,za
distribuci
elektøiny
a systéo dodávce
jen Smlouva);
ustanovení
ve Smlouvě
před
mové
službyelektřiny
v režimu(dále
pøevzetí
odpovìdnosti
za odchylku),
popø.mají
smlouvy
ustanoveními OPD přednost, jsou-li s nimi v rozporu.
o2.dodávce
elektøiny
(dále jense
Smlouva);
ustanovení
ve Smlouvì
mají pøed
Pro účely
OPD a Smlouvy
použité odborné
pojmy
a terminologie
vyustanoveními
OPD
pøednost,
jsou-li
s
nimi
v
rozporu.
kládají ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon - dále jen EZ),
2.
Proprováděcích
úèely OPD a souvisejících
Smlouvy se použité
jeho
právníchodborné
předpisů.pojmy a terminologie
3. Smluvníve vztahy
Dodavatelem
Zákazníkem
typu
Domácnost
vykládají
smyslu mezi
zákona
è. 458/2000aSb.
(energetický
zákon
– dále
(dále
též
jen provádìcích
„kategorie D“)
se řídí zákonem
č. 40/1964
Sb., občanským
jen
EZ),
jeho
a souvisejících
právních
pøedpisù.
zákoníkem,
v platném
znění, resp.
zákonem,
kterýdodávky,
jej nahradí;
smluvní
3.
Není-li ve Smlouvì
dohodnuto
datum
ukonèení
je Smlouva
vztahy mezi
Dodavatelem
a Zákazníkem, který je podnikatelem, případně
sjednána
na
dobu
neurèitou.
veřejnoprávním subjektem (dále též jen „kategorie C“), se řídí zákonem
č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.
Èlánek II. Dodací podmínky
1.Článek
Dodavatel
se zavazuje
Zákazníkovi dodávat elektøinu, v pøípadì uzavøení
II. Dodací
podmínky
1. Dodavatel
se zavazuje
Zákazníkovi
dodávat
elektřinu,
v případě
uzavřesmlouvy
o sdružených
službách
dodávky
elektøiny
rovnìž
zajistit pøenos
ní smlouvydistribuci
o sdružených
službách
dodávky elektřiny
rovněžjen
zajistit
přenos
elektøiny,
elektøiny
a systémové
služby (dále
distribuèní
elektřiny,
distribuciseelektřiny
systémovézaplatit
služby (dále
distribuční
služslužby),
a Zákazník
zavazujeaDodavateli
cenu jen
elektøiny,
v pøípadì
by), a Zákazník se zavazuje Dodavateli zaplatit cenu elektřiny, v případě
uzavøení
smlouvy
o
sdružených
službách
dodávky
elektøiny
rovnìž
uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny rovněž ii cenu
cenu
za
Cenového
rozhodnutí
Energetického
zadistribuèní
distribučníslužby
službyaadalší
dalšíplatby
platbydle
dle
Cenového
rozhodnutí
Energetickéregulaèního
úøadu
(dále
jen jen
ERÚ).
ho regulačního
úřadu
(dále
ERÚ).
2. Dodavatel
Dodávka elektřiny
se uskutečňuje
z distribuční
sítě provozovatele
dis2.
zahájí dodávku
elektøiny
poté, co Zákazník
uhradí první
tribučnístanovenou
soustavy (dále
jen PDS)
dle smlouvy
o připojení,
kterou
Zákazník
zálohu
pøedpisem
zálohových
plateb
(platebním
kalendáøem)
s PDS
v souladu
s Pravidly
provozování
soustavy (dále
auzavřel
souèasnì
bude
mít ukonèen
smluvní
vztah se distribuční
stávajícím dodavatelem
jen PPDS)nejedná-li
a Podmínkami
distribuce
elektřiny
(dále
jen PDE)
vydanými
příelektøiny,
se o první
pøipojení
Zákazníka;
pøedpis
zálohových
plateb
slušným PDS.
(platební
kalendáø)
a potvrzený
Smlouvy zašle
Dodavatel
písemnì
3. Dodávka
elektřiny
je splněnastejnopis
jejím přechodem
přes měřicí
zařízení,
ktena
korespondenèní
adresu
Zákazníka.
V
pøípadì
neuhrazení
první
zálohy
rým je měřena, do odběrného zařízení Zákazníka. Měření dodávky elektřiny,
ve
stanovenéma termínu
nevzniká
Dodavateli
povinnost
vyhodnocení
předávání
výsledků
měření zajišťuje
PDSelektøinu
v souladudodávat.
s EZ a dle
příslušných
3.
Dodávka právních
elektøinypředpisů.
se uskuteèòuje z distribuèní sítì provozovatele
4. Dodavatel
se zavazuje:
distribuèní
soustavy
(dále jen PDS) dle smlouvy o pøipojení, kterou
a) dodat sjednané
elektřinys do
odběrného
(-ných) místa
(míst)
Zákazník
uzavøel smnožství
PDS v souladu
Pravidly
provozování
distribuèní
Zákazníka stanoveného(-ných) ve Smlouvě a v kvalitě stanovené
soustavy
(dále jen
PPDS)předpisy,
a Podmínkami distribuce elektøiny (dále jen PDE)
příslušnými
právními
vydanými
pøíslušným
PDS.
b) zajistit přechod práv a povinností k dodané elektřině Zákazníkovi, prostý
4. Dodávka
elektøiny
je splnìna
pøechodem
pøesodběrného
mìøicí zaøízení,
jakýchkoliv
práv třetích
osob ajejím
nebezpečí
škody, do
(-ných)
místaje(míst)
stanoveného
(-ných) ve
Smlouvě,
kterým
mìøena,
do odbìrného
zaøízení
Zákazníka. Mìøení dodávky
c) převzít vyhodnocení
za Zákazníka aodpovědnost
odchylku
v režimu
přenesení
elektøiny,
pøedávání za
výsledkù
mìøení
zajišťuje
PDS
odpovědnosti
dle příslušných
právních předpisů.
v souladu
s EZ a za
dleodchylku
pøíslušných
právních pøedpisù.
5.Dodavatel
Zákazník sesezavazuje:
5.
zavazuje:
a) nebýt v době od zahájení dodávek elektřiny podle Smlouvy účastníkem
a) dodat
elektøiny
místas (míst)
jinéhosjednané
účinnéhomnožství
smluvního
vztahudooodbìrného(-ných)
dodávkách elektřiny
jiným
Zákazníka
stanoveného(-ných)
Smlouvì
a v kvalitì
dodavatelem;
Zákazník bere na ve
vědomí,
že porušení
této stanovené
povinnosti
pøíslušnými
právními
pøedpisy,
je podstatným porušením Smlouvy, které opravňuje Dodavatele
k odstoupení
Smlouvy;
Dodavatel
je rovněž
oprávněn
požadovat
b) zajistit
pøechododpráv
a povinností
k dodané
elektøinì
Zákazníkovi,
zaplacení
smluvní sankce
stanovené
platného Sazebníku
prostý
jakýchkoliv
práv tøetích
osobdle
a nebezpeèí
škody, dopoplatků
odbìrné-a
smluvních místa
sankcí (míst)
uveřejněného
na jeho webových
stránkách, a to za každé
ho(-ných)
stanoveného(-ných)
ve Smlouvì,
odběrné místo; odstoupením od smlouvy povinnost Zákazníka k zaplacení
c) pøevzít
za
Zákazníka
odpovìdnost
za
odchylku
v
režimu
pøenesení
smluvní sankce nezaniká;
odchylku
pøíslušných
pøedpisù.
b)odpovìdnosti
řídit se PPDS a za
PDE
vydanýmidle
příslušným
PDSprávních
a respektovat
je při odběru
6. Zákazník
se zavazuje:
elektřiny dle
Smlouvy;
c) nemít
respektovat
opatření
aplikovaná
v souvislosti
se stavemelektøiny
nouze nebo
a)
po dobu
úèinnosti
Smlouvy
jiného dodavatele
do
hrozícím stavem nouze;
Dodavatel je oprávněn
tyto případy
dodávky
pøedmìtného(-ných)
odbìrného(-ných)
místapro
(míst);
Zákazník
bere
elektřiny
omezit
nebo je této
změnit
a Zákazník
je povinen tato
opatření
na
vìdomí,
že porušení
povinnosti
je podstatným
porušením
strpět; které opravòuje Dodavatele k odstoupení od Smlouvy,
Smlouvy,
b)
øídit se
a PDEavydanými
PDS a respektovat
Článek
III.PPDS
Přerušení
ukončenípøíslušným
dodávky elektřiny,
výpověď je pøi
odbìru
elektøiny
dle Smlouvy.
1. Dodavatel
je oprávněn
přerušit dodávku elektřiny pouze v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, zejména EZ, Smlouvou, těmito OPD
nebo PDE,
a to za podmínek
v nich
uvedených.
Omezení,
přerušení nebo
Èlánek
III. Pøerušení
a ukonèení
dodávky
elektøiny,
výpovìï
obnovení
dodávky
elektřiny
realizuje
příslušný
PDS. Zákazník
povinen
1.
Dodavatel
je oprávnìn
pøerušit
dodávku
elektøiny
pouze je
v souladu
vynaložené
přerušení
obnovení dodávky
suhradit
obecnìDodavateli
závaznýmináklady
právními
pøedpisy,na
zejména
EZ,aSmlouvou,
tìmito
elektřiny a náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním poOPD
nebo
PDE,
a
to
za
podmínek
v
nich
uvedených.
Omezení,
pøerušení
hledávky.
nebo
obnovení
dodávky
elektøiny
realizuje
pøíslušný
PDS.
Zákazník
je
2. Dodavatel je oprávněn přerušit dodávku elektřiny zejména v případě
povinen
uhradit Dodavateli
nákladydle
vynaložené
a obnovení
neoprávněného
odběru Zákazníka
ust. § 51 na
EZ pøerušení
a v případech,
kdy je
Dodavatel
oprávněn
odstoupit
odprodlení
Smlouvy,setj.:splnìním závazku a náklady
dodávky
elektøiny
z dùvodu
svého
a) nezaplacení
záloh(-y), faktur(-y)
za vymáháním
dodávku elektřiny
nebo za sdružené
spojené
s mimosoudním
a soudním
pohledávky.
služby dodávky
elektřinypøerušit
včetně dalších
souvisejících
dlevCenového
2. Dodavatel
je oprávnìn
dodávku
elektøiny plateb
zejména
pøípadì
rozhodnutí ERÚ,
smluvní(-ch)
pokuty
(pokut),
úroků
z prodleníkdy
nebo
neoprávnìného
odbìru
Zákazníka
dle
ust.
§
51
EZ
a
v
pøípadech,
je
škod(-y) a tzv. náhrad(-y), a to ani po písemné výzvě (upomínce)
Dodavatel
oprávnìn
odstoupit
od
Smlouvy,
tj.:
k zaplacení,
a)
faktur(-y)smluveného
za dodávku elektøiny
za sdružené
b)nezaplacení
opakujícího záloh(-y),
se nedodržování
způsobu nebo
placení
záloh(-y),
služby
dodávky
elektøinyelektřiny
vèetnì dalších
souvisejících
Cenofaktur(-y)
za dodávku
nebo za
distribučníplateb
službydledodávky
elektřiny
včetněERÚ,
dalších
souvisejících
plateb
dle úrokù
Cenového
rozhodnutí
vého
rozhodnutí
smluvní(-ch)
pokuty
(pokut),
z prodlení
nebo
ERÚ, smluvní(-ch)
pokutya(pokut),
prodlení
nebo škod(-y)
a tzv.
škod(-y)
a tzv. náhrad(-y),
to ani poúroku(-ů)
písemné zvýzvì
(upomínce)
k zaplacení,
náhrad(-y), se nedodržování smluveného zpùsobu placení záloh(-y),
b) opakujícího
c) podstatného porušení povinnosti zvlášť specifikovaného ve Smlouvě nebo
faktur(-y)
za
dodávku
elektøiny
nebo
za
distribuèní
služby
dodávky
v OPD. Odstoupení je účinné dnem uvedeným v písemném oznámení
elektøiny
vèetnì
dalších souvisejících
Cenového
Dodavatele
o odstoupení
Zákazníkovi,plateb
ne všakdle
dříve
než třetírozhodnutí
(3.) den po
ERÚ,
smluvní(-ch)
pokuty (pokut),
úroku(-ù)
nebo
odeslání
tohoto oznámení.
Dodavatel
oznámíz prodlení
odstoupení
od škod(-y)
Smlouvy
PDS.
apříslušnému
tzv. náhrad(-y),
Dodávku elektřiny
je dále
oprávněnzvlášť
omezit
nebo přerušit také
příslušný
c)3.podstatného
porušení
povinnosti
specifikovaného
ve Smlouvì
PDS
při vvýkonu
nebo
OPD. svých práv a povinností v případech stanovených EZ a jeho
prováděcímijepředpisy
a za splnění
podmínek
v nich uvedených. V těchto
Odstoupení
úèinné
dnem
uvedeným
v písemném
případech nemá
Zákazník
právo
na náhradu
škody. oznámení Dodavatele
o4.odstoupení
však
døívestanovená
než tøetí (3.)
den
odeslání
DodavatelZákazníkovi,
je oprávněnnesvá
práva
v čl.
III.po
odst.
1) a tohoto
2) OPD
oznámení.
Dodavatel
oznámí
odstoupení
od
Smlouvy
využít i u jiné(-ných) Smlouvy (Smluv) uzavřené(-ných) sepøíslušnému
Zákazníkem.PDS.
3.5.Dodávku
elektøiny
je dále
omezit nebo
pøerušit
také pøíslušný
Porušuje-li
Zákazník
své oprávnìn
platební povinnosti
nebo
vyplývá-li
z jiných
smluvních
vztahůsvých
o dodávkách
elektřiny vjeho
platebnístanovených
nekázeň, může
PDS
pøi výkonu
práv a povinností
pøípadech
EZ
požadovat
složení a
jistoty,
a to ažpodmínek
do výše trojnásobku
průměraDodavatel
jeho provádìcími
pøedpisy
za splnìní
v nich uvedených.
měsíční
spotřebynemá
elektřiny
za každé
odběrné
místo; škody.
jistota slouží pro
Vnétìchto
pøípadech
Zákazník
právo
na náhradu
potřeby úhrady pohledávek Dodavatele po lhůtě splatnosti; na výzvu je
4.
Dodavatel
je oprávnìn
svá práva doplnit.
stanovená v èl. III. odst. 1) a 2) OPD
Zákazník
povinen
jistotu přiměřeně
využít
i u jiné(-ných)
Smlouvy
(Smluv)
uzavøené(-ných)
seze
Zákazníkem.
6. V případě
podstatného
porušení
povinností
ze Smlouvy
strany Doda5.
V pøípadì
podstatného
strany
vatele
je Zákazník
oprávněn porušení
odstoupitpovinností
od Smlouvy;ze
zaSmlouvy
podstatnézeporušení
povinností ze
považuje zejména:
Dodavatele
je Smlouvy
Zákazníkseoprávnìn
odstoupit od Smlouvy; za podstatné
a) bezdůvodné
ukončení
dodávky se
elektřiny,
porušení
povinností
ze Smlouvy
považuje zejména:
b)bezdùvodné
bezdůvodné neposkytování
nebo nezajištění
a)
ukonèení dodávky
elektøiny, distribučních služeb, jeli mezi
smluvními stranami
uzavřenanebo
smlouva
o sdružených
službách
dodávky
b) bezdùvodné
neposkytování
nezajištìní
distribuèních
služeb,
je-li
elektřiny,
mezi
smluvními
stranami
uzavøena
smlouva voprodlení
sdružených
službách
c) splatný závazek Dodavatele vůči Zákazníkovi
se zaplacením
dodávky
elektøiny,
delším než
14 dnů, a to ani po písemné výzvě (upomínce) k zaplacení.
c) splatný
závazek
Dodavatele
vùèi Zákazníkovi
v prodlení
se zaplacením
Odstoupení
je účinné
uvedeným
dnem doručení
písemného
oznámení
Zákazníka
o odstoupení
Dodavateli,
ne výzvì
však dříve
než třetík zaplacení.
(3.) den po
delším
než 14
dnù, a to ani
po písemné
(upomínce)
doručení je
písemného
oznámenídnem
Zákazníka
o odstoupení
Dodavateli;
Odstoupení
úèinné uvedeným
doruèení
písemného oznámení
Zákazník
oznámí
odstoupení
od
Smlouvy
příslušnému
PDS.
Zákazník
může
Zákazníka o odstoupení Dodavateli, ne však døíve než tøetí (3.) den
po
dále odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v čl. VII. odst. 2. a 3. OPD.
doruèení písemného oznámení Zákazníka o odstoupení Dodavateli;
7. Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit, je-li pravoZákazník
oznámí
odstoupení
od
Smlouvy
pøíslušnému
PDS.
Zákazník
mùže
mocně rozhodnuto o úpadku druhého účastníka; odstoupení je účinné
dále
odstoupit
odoznámení
Smlouvy v opøípadech
uvedených
v èl. VII. odst.
2. astanove3. OPD.
dnem
doručení
odstoupení
nebo pozdějším
dnem
6.
Každá
smluvní
stranaodstupující
je oprávnìna
od Smlouvy
na
ným
tímto
oznámením
smluvní
strany oodstoupit,
odstoupeníje-li
druhé
jednu
z
nich
prohlášen
konkurz
nebo
povoleno
vyrovnání;
odstoupení
smluvní straně po doručení písemného oznámení; odstupující smluvní
je
úèinné
dnem doruèení
oznámení
o odstoupení
nebo pozdìjším
strana
odstoupení
od Smlouvy
oznámí
současně příslušnému
PDS. dnem
stanoveným
tímto
oznámením
odstupující
smluvní
strany o odstoupení
8. Je-li Smlouva
uzavřena
na dobu
neurčitou,
lze ji jednostranně
písemně
druhé
smluvní
stranìsmluvní
po doruèení
vypovědět
kteroukoli
stranou.písemného
Výpovědní oznámení;
doba činí třiodstupující
(3) měsíce a
počíná běžet
dnemod
kalendářního
měsícesouèasnì
následujícího
po doručení
smluvní
stranaprvním
odstoupení
Smlouvy oznámí
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mìsíce
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z prodlení
ve výši 0,05
% z dlužné
Smlouvě;
číslo účtu,
èástky
za každý
den variabilní
prodlení.symbol, popř. další platební údaje jsou uvedeny
v příslušné(-ných)
všechny
platbypokutu
se provádějí
bezhoto17.
Zákazník
je povinenfaktuře(-ách);
uhradit Dodavateli
smluvní
ve výši
100 Kè
vostně
v měně
CZK, není-li
ve Smlouvě
dohodnuto
jinak. povinnosti dle
za
každou
písemnou
upomínku
jednotlivého
porušení
14. Závazek k zaplacení zálohy nebo nedoplatku je splněn řádným a včasèl.
III. připsáním
odst. 2. písm.
b) OPD.
ným
celé a),
částky
na účet Dodavatele nejpozději v termínu splat18.
Ujednání
o
smluvních
pokutách
nemá
vliv
na
samostatný
nárok
nosti. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli
nebo svátek,
oprávnìné
na náhradu
škody
a úrokden.
z prodlení.
posouvá se smluvní
splatnoststrany
na nejbližší
následující
pracovní
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle Smlouvy je Zákazník V.
povinen
zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
Èlánek
Reklamace
za kterákoli
každý denzeprodlení,
jde-li
o Zákazníka
kategorie
C. Zákazník
ka1.částky
Zjistí-li
smluvních
stran
chyby nebo
omyly pøi
vyúètování
tegorie D je povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený předpisy
plateb
dle
Smlouvy,
občanského práva. vzniklé nesprávným odeètem elektromìru, použitím
nesprávné
konstanty
(násobitele)
mìøicího
zaøízení
oproti
skuteènì
16. Zákazník je povinen uhradit Dodavateli smluvní sankci stanovenou
technicky
konstantì,
chybou
mìøicíhosankcí
zaøízení,
nesprávné
platným možné
Sazebníkem
poplatků
a smluvní
za použitím
každou jednotlivou
upomínku
k zaplacení
výzvuchybou
ke splnění
jehomá
smluvní
záceny
(sazby),
poèetní nebo jinou
tiskovou
apod.,
tato nebo
smluvní
konnénárok
povinnosti.
strana
na vzájemné vypoøádání s druhou smluvní stranou.
Ujednání
o smluvních
sankcích
vliv znavýše
samostatný
nárok
opráv2.17.Zjistí-li
kterákoli
smluvní
strananemá
nìkterý
uvedených
pøípadù,
něné smluvní
strany domáhat
se náhradyvýzvu
škodyk aodstranìní
úroku z prodlení.
pøedá
druhé smluvní
stranì písemnou
vady a k její
nápravì
(dále
jen Reklamace).
Článek V.
Reklamace
3.1.Reklamace
bude obsahovat
zejména:
Zjistí-li kterákoli
ze smluvních
stran chyby nebo omyly při vyúčtování
a)
èíslo reklamované
fakturynesprávným
vè. variabilního
symbolu,
plateb
dle Smlouvy, vzniklé
odečtem
elektroměru, použitím
nesprávné
konstanty
(násobitele)
b)
èíslo a název
odbìrného
místa,měřícího zařízení oproti skutečně techkonstantě,
měřícího
použitím
nesprávné
c)nicky
èíslo možné
elektromìru
a stavchybou
elektromìru
ke zařízení,
dni podání
Reklamace,
ceny
(sazby),
početní
nebo
tiskovou
chybou
apod.,
má
tato smluvní strana
d) odùvodnìní Reklamace,
nárok na vzájemné vypořádání s druhou smluvní stranou.
e)
další
dùležité
skuteènosti
rozhodné
pro
posouzení
Reklamace,
2. Zjistí-li kterákoli smluvní strana některý z výše uvedených případů, přef)dáoznaèení
reklamující
strany,
podpis nebo
podpis
oprávnìdruhé smluvní
straněsmluvní
písemnou
výzvujejí
k odstranění
vady
a k její
nápravě
ného
zástupce.
(dále
jen
Reklamace).
Reklamacevyúètování
bude obsahovat
zejména:
4.3.Reklamace
plateb
podle Smlouvy musí být uplatnìna neja) číslo reklamované
faktury
variabilního
symbolu, vyúètování, v nìmž
pozdìji
do 30 dnù ode
dnevč.
splatnosti
pøíslušného
b) číslo
a název odběrného
místa,
se
reklamovaná
skuteènost
projevila; uplatnìná Reklamace nemá
c) číslo elektroměru
stav elektroměru
ke dni podání
odkladný
úèinek naasplatnost
vyúètovaných
plateb.Reklamace,
d) odůvodnění Reklamace,
5.e)Dodavatel
Reklamaci
prošetøí
a výsledek
šetøeníReklamace,
oznámí Zákazníkovi
další důležité
skutečnosti
rozhodné
pro posouzení
ve
lhùtì
30
dnù
ode
dne,
kdy
Reklamaci
obdržel;
byla-lioprávněného
Reklamace
f) označení reklamující smluvní strany, její podpis nebo podpis
oprávnìná,
zástupce. bude provedeno vzájemné vypoøádání nejpozdìji do
4. dnù
Reklamace
vyúčtování
platebReklamace,
podle Smlouvy
musí býtprávní
uplatněna
nej30
po oznámení
výsledku
nestanoví-li
pøedpis
později
do 30 dnů ode dne splatnosti příslušného vyúčtování, v němž se
lhùtu
jinou.
reklamovaná skutečnost projevila; nebude-li dohodnuto jinak, nemá
uplatněná
Reklamace odkladný
účinek na splatnost vyúčtovaných plateb.
Èlánek
VI. Doruèování,
sporù
5. Dodavatel
Reklamaci øešení
prošetří
a výsledek šetření oznámí Zákazníkovi ve
1.lhůtě
Korespondence
smluvními
stranami,
jako
napø.Reklamace
faktury, upomínky,
30 dnů ode mezi
dne, kdy
Reklamaci
obdržel;
byla-li
oprávněvýzvy,
žádosti
o zmìnu
Smlouvy
(dále jen
Zpráva),
ná, bude
provedeno
vzájemné
vypořádání
nejpozději
do která
30 dnůvyžaduje
po oznápísemnou
formu,
bude
èinìna
v
èeském
jazyce
a
bude
pøedána
mení výsledku Reklamace, nestanoví-li právní předpis lhůtu
jinou. osobnì
èi zasílána dopisem, faxem nebo e-mailem, popø. zprávou SMS na
Článek faxové
VI. Doručování,
řešení sporů
adresu,
èíslo, e-mailovou
adresu èi kontaktní èíslo mobilního
1. Korespondence
mezistrany
smluvními
stranami,
jako např.
faktury,
upomínky,
telefonu
druhé smluvní
uvedené
ve Smlouvì
nebo
jejích pøílohách.

výzvy, žádosti
o změnu
Smlouvy
(dále jenpovinen
Zpráva), která
vyžaduje
písemJakoukoliv
zmìnu
adresy
je Zákazník
oznámit
Dodavateli
nou formu,do
bude
v českém
jazyce
a bude došlo.
předána osobně či zasínejpozdìji
osmičiněna
(8) dnù
poté, kdy
ke zmìnì
lána dopisem,
faxem
nebo
e-mailem,
popř.
zprávou SMS na adresu, faxoZásilka
(Zpráva)
bude
považována
za
doruèenou:
vé číslo, e-mailovou adresu či kontaktní číslo mobilního telefonu druhé
a)smluvní
v pøípadì
osobního
pøedáním
Zprávypřílohách.
odpovìdné
osobì
strany
uvedenédoruèení
ve Smlouvě
nebo jejích
Jakoukoliv
adresáta,
změnu
adresy je Zákazník povinen oznámit Dodavateli nejpozději do osmi
b)
pøípadì
doporuèeným
dopisem
tøetí
(3.) považována
den od dne
(8)v dnů
poté, odeslání
kdy ke změně
došlo. Zásilka
(Zpráva)
bude
za
doručenou:
pøedání Zprávy držiteli pøíslušné poštovní licence nebo døívìjším
a)dnem
v případě
osobního doručení předáním Zprávy odpovědné osobě adresáta,
doruèení,
případěodeslání
odeslánídopisem
doporučeným
dopisem
třetí
den od(vyhotovení)
dne předání
c)b)vvpøípadì
pátý (5.)
den ode
dne(3.)
odeslání
Zprávy držiteli příslušné poštovní licence nebo dřívějším dnem doručení,
c)Zprávy,
v případě odeslání dopisem pátý (5.) den ode dne odeslání (vyhotovení)
d) vZprávy,
pøípadì odeslání faxem pøi pøijetí potvrzení o pøijetí Zprávy
faxového
je oZpráva
pracovní
d)zv pøíjemcova
případě odeslání
faxempøístroje,
při přijetí pokud
potvrzení
přijetí pøijata
Zprávy zvpříjemcova
faxového
přístroje,
je Zpráva přijata
v pracovní
denpracovní
do 17.00 hod.,
den
do 17.00
hod.,pokud
a v opaèném
pøípadì
následující
den
a vpracovním
opačném případě
následující
pracovní
den po pracovním dni, kdy byla
po
dni, kdy
byla Zpráva
odeslána,
odeslána,
e) vZpráva
pøípadì
odeslání e-mailem pøi pøijetí potvrzení o pøijetí Zprávy
e)zv pøíjemcova
případě odeslání
e-mailem
při
přijetí potvrzení
přijetí Zprávy
poèítaèe,
pokud
je Zpráva
vo
pracovní
denhod.,
doz
příjemcova počítače,
pokud
je Zpráva
přijata pøijata
v pracovní
den do 17.00
17.00
hod., a vpřípadě
opaèném
pøípadì pracovní
následující
pracovní
den podni,
pracovním
a v opačném
následující
den
po pracovním
kdy byla
dni,
kdyodeslána,
byla Zpráva odeslána,
Zpráva
f)f)vvpøípadì
případěodeslání
odesláníformou
formouzprávy
zprávySMS
SMSpotvrzením
potvrzenímna
namobilní
mobilnítelefon
telefon
odesílateleoodoruèení
doručenízprávy
zprávySMS
SMSna
namobilní
mobilnítelefon
telefonadresáta,
adresáta,pokud
pokud
odesílatele
budezpráva
zprávapøijata
přijatavvpracovní
pracovníden
dendo
do17.00
17.00hod.,
hod.,aavvopaèném
opačnémpøípadì
případě
bude
následující
pracovní
den
po
pracovním
dnu,
kdy
byla
Zpráva
odeslána.
následující pracovní den po pracovním dnu, kdy byla Zpráva odeslána.
V pochybnostech se má za to, že Zpráva byla Zákazníkovi doručena uply2.nutím
Za doruèené
považovány
i zásilkyodeslání
(Zprávy),Zprávy
které se
vrátí odesísedméhobudou
dne od
prokazatelného
Dodavatelem.
lateli
jako je
nedoruèené
v dùsledku
neoznámení
nové
aktuální
adresy
Zákazník
povinen věnovat
náležitou
pozornost
jemu
adresovaným
adresáta.
Zprávám.
Za doručené
budou
považovány
i zásilkyvýslovný
(Zprávy), souhlas
které se vrátí
odesílate3.2. Zákazník
tímto
udìluje
Dodavateli
se zasíláním
li jako informací,
nedoručenépotvrzení
v důsledkuoneoznámení
nové aktuální
adresáta.
Zpráv,
doruèení Zpráv,
urgencí adresy
a jiných
sdìlení
3. vìci
Zákazník
uděluje
Dodavateli
souhlas se zasíláním
Zpráv,
ve
této tímto
Smlouvy
a jejího
plnìnívýslovný
prostøednictvím
elektronických
informací, potvrzení
o
doručení Zpráv,elektronické
urgencí a jiných
sdělení
ve věci této
prostøedkù,
zejména
prostøednictvím
pošty
na
elektronický
Smlouvy a jejího plnění prostřednictvím elektronických prostředků, zejmékontakt
Zákazníka (zpravidla
na pošty
jeho adresu
elektronické
pošty),
pokud
na prostřednictvím
elektronické
na elektronický
kontakt
Zákazníka
Zákazník
kontakt
(adresupošty),
elektronické
pošty) kmá
dispozici.
(zpravidlamá
na takovýto
jeho adresu
elektronické
pokud Zákazník
takovýTento
souhlas
se dáleelektronické
vztahuje i na
zasílání
obchodních
sdìlení
v elektroto kontakt
(adresu
pošty)
k dispozici.
Tento
souhlas
se dále
vztahuje
i na zasílání
obchodních
sdělení velektøiny
elektronické
i v písemnéslužeb
formě
nické
i v písemné
formì
ve vìci dodávek
a souvisejících
ve věci dodávek
elektřiny aZákazníkovi
souvisejících
služebprávo
Dodavatelem
Zákazníkovi.
Dodavatelem
Zákazníkovi.
pøísluší
odmítnout
obchodní
Zákazníkovi
přísluší
právo odmítnout
obchodní
sdělení
zasílanápøedpisù.
elektronicsdìlení
zasílaná
elektronickou
formou
dle platných
právních
kou formou dle platných právních předpisů.
4.4. Pøípadné
spory mezi
mezismluvními
smluvnímistranami
stranami
budou
øešeny
pøedevším
Případné spory
budou
řešeny
především
vzávzájemným
jednáním.
Pokud
nedojde
smírnému
vyøešení
a rozhodojemným jednáním.
Pokud
nedojde
ke ke
smírnému
vyřešení
a rozhodování
vání
ve sporu
pøísluší
ERÚ, spor
budepředložen
spor pøedložen
k rozhodnutí
tomutoV
ve sporu
přísluší
ERÚ, bude
k rozhodnutí
tomuto úřadu.
ostatních
případech
bude spor
rozhodován
obecným obecným
soudem. Vsoudem,
případě
úøadu.
V ostatních
pøípadech
bude
spor rozhodován
Zákazníků
kategorie
C účastníci
sjednávají
smyslu ust.v §dobì
89a občanského
jehož
místní
pøíslušnost
se øídí
sídlem ve
Zákazníka
uzavøení
soudníhomìl-li
řádu sídlo
místnínapříslušnost
Okresního
soudu
v Ústí
nadDodavatele.
Labem, příSmlouvy,
území Èeské
republiky,
jinak
sídlem
padně Krajského soudu v Ústí nad Labem, je-li k projednání věci v prvém
stupni příslušný tento soud. Pro řešení sporů je rozhodný právní řád ČR.
Èlánek VII. Zmìny cen a OPD
1.Článek
Dodavatel
je oprávnìn
VII. Změny
cen astanovit
OPD svým oznámením nový ceník a/nebo
nové
OPD. Oznámení
zveøejní
nejménì
dva (2) mìsíce
v pøípadì OPD
èi
1. Dodavatel
je oprávněn
tyto OPD
jednostranně
měnit (novelizovat).
Stejným způsobem
Dodavatel
oprávněn
měnit ceník.
Nové OPD nebo
jeden
(1) mìsíc vjepøípadì
ceníku
Dodavatele
pøed okamžikem,
kdy ceník
mají
Dodavatel
nejméně
(30)
dnů předprostøednictvím
okamžikem, kdysvých
mají
nový
ceník uveřejní
a/nebo nové
OPDtřicet
nabýt
úèinnosti,
nabýt účinnosti,
a to
prostřednictvím
svých webových
stránek a ve
svých
webových
stránek
a ve
svých kontaktních
místech, popøípadì
i jiným
kontaktních místech, popřípadě i jiným vhodným způsobem. Zákazník je
vhodným
je-linebo
to možné,
na pøipravovanou
povinen sezpùsobem;
s novými OPD
ceníkemupozornìní
seznámit. Nesouhlasí-li
Zákazník
zmìnu
ceníku a/nebo
OPDmá
uvede
i na
oznámení
zálohách.
s navrhovanými
změnami,
právo
odfaktuøe
Smlouvyèibez
uvedeníodůvodů
odToto
oznámení
se pokládá
návrh
zmìny
ceníkudnem
a/nebo
OPDúčinnosti
a musí
stoupit,
a to nejpozději
do za
deseti
(10)
dnů přede
nabytí
OPD
nebo ceníku.
Dodavatel
změnu
vnových
nìm být
urèeno
datum, Neoznámí-li
od nìhož má
ke zmìnì
dojít.OPD nebo ceníku
nejpozději třicet
(30) dnů
přede
dnem
účinnosti,
může
2.Zákazníkovi
V pøípadì uveøejnìní
oznámení
podle
odst.
1. jejejich
Zákazník
oprávnìn
Zákazníkodstoupit
od Smlouvyod
odstoupit
ve odstoupení
lhůtě tří (3) měsíců
od datapøedstavuje
zvýšení ceny
písemnì
Smlouvy;
od Smlouvy
nebo změny
OPD. Smlouvy dohodnutý výluèný nástroj pro vyjádøení
smluvními
stranami
2. V případě, že Zákazník po uveřejnění oznámení Dodavatelem neodnesouhlasu
s návrhem
zmìny článku,
ceníku a/nebo
OPD.
Právo
odstoupit
mùže
stoupí způsobem
dle tohoto
má se za
to, že
akceptoval
návrh
na
Zákazník
využíta/nebo
pouzeOPD,
do 15
pøedeplatit
dnem
nabytí úèinnosti
změnu ceníku
a jednù
povinen
Dodavateli
cenu dlenových
nového
OPD,
resp.
pìt (5)plnit
dnùSmlouvu
pøede dnem
nabytí
úèinnosti
ceníku
ceníku,
respektive
dle nových
OPD,
jež jsounového
pak pro smluvní
strany závazné.
platí i v případě,
že uveden
Zákazníkvýslovný
zaplatí cenu
vypočtenou
Dodavatele
a v To
odstoupení
musí být
odkaz
na toto
již dle nového
ceníku,
nebo pokud
učiní vůči nebude
Dodavateli
jiný právní
úkon
ustanovení
OPD.
V pøípadì,
že odstoupení
písemné,
nebude
představující
akceptaci
návrhu
změnu
ceníku a/nebo
OPD.bude Dodaobsahovat
výslovný
odkaz
na na
toto
ustanovení
OPD nebo
vateli
doruèeno
po uplynutí
stanovené
lhùty, je neplatné.
Článek
VIII. Ostatní
a závěrečná
ustanovení
3.1. V
pøípadì,
že jsou
Zákazník
odstoupí
postupem
dlevztahu
tohoto
èlánku,
Smluvní
strany
povinny
v průběhu
smluvního
předcházet
Smlouva
dni, který
bezprostøednì
dni, knebo
nìmuž
možným zaniká
škodám;ke
smluvní
strana,
která porušujepøedchází
svou povinnost
která s přihlédnutím
ke všem
máOPD.
vědět nebo mohla vědět, že pomìly
nabýt úèinnosti
novýokolnostem
ceník a/nebo
svou povinnost
ze Smlouvy,
je povinna
oznámit Dodavatelem
druhé smluvníneodstraně
4.ruší
V pøípadì,
že Zákazník
po uveøejnìní
oznámení
povahu
překážky,dle
která
jí brání
nebo má
bude
povinností,
stoupí
zpùsobem
tohoto
èlánku,
se bránit
za to, vžeplnění
akceptoval
návrha
jejízmìnu
důsledky;
takové
oznámení
musí
být podáno
bezDodavateli
zbytečnéhocenu
odkladu
na
ceníku
a/nebo
OPD,strana
a je povinen
platit
dle
poté, kdy se
povinná
smluvní
o překážce
dozvěděla
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