Smlouva na elektřinu.

Číslo smlouvy:

A teď formálně: Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny.

YID:

ENCA_DEUCBTZFAFF

Něco málo o nás (my):
eYello CZ, k.s., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha 10 | IČ: 250 540 40 | DIČ: CZ25054040
Zapsané v OR vedeném u MS v Praze, oddíl A, vložka 76596.
Zastoupená ředitelem Michalem Kuligem. Telefon: 267 056 704 | www.yello.cz | yello@yello.cz
A něco více o Vás (vy):
pan
Vaše jméno:
paní
Datum narození:

Vaše trvalé bydliště
(ulice a č.p.)

Město:

PSČ:

Komunikace, Moje Yello a PDF faktura.
Váš e-mail:
(Pro komunikaci, PDF fakturu a Moje Yello.)

Chci PDF fakturu

Vaše telefonní číslo:

(Pro komunikaci a Moje Yello.)

Když zvolíte PDF fakturu, máte měsíční poplatky o 10 Kč levnější
než s papírovou fakturou. Šetřte přírodu i svou peněženku!

Nechcete od nás dostávat nabídky a informace o nejnovějších službách? Řekněte nám to na yello@yello.cz a my se postaráme, že žhavé produktové novinky od nás nedostanete.

Vaše korespondenční adresa

(pokud je jiná, než trvalé bydliště).

Město:

PSČ:

Údaje o odběrném místě (OM).
Od koho berete elektřinu teď:

Výpovědní doba u stávající smlouvy:

Distribuční sazba:

EAN:

Velikost jističe:

Roční spotřeba:

(Odhad v kWh.)

Technický ukazatel „typ měření“ určuje příslušný distributor a řídí se vyhláškou.

Adresa, kam budeme energii dodávat

(Také tam máte trvalý pobyt? Šetřete tužku a nevyplňujte.)

Jak byste chtěli platit?
Jak často budete platit zálohy?
Chcete použít k platbám:

čtvrtletně

měsíčně
přímé inkaso

Výše zálohy:

převod na účet

Chcete vrátit případný přeplatek na bankovní účet?

nebo SIPO

Kč
Spojovací číslo SIPO:

Ne

(Pokud ne, rozložíme přeplatek do následujících 11-ti záloh.)

Ano

(Pokud ano, vyplňte bankovní účet, prosím.)

Číslo účtu k přímému inkasu:

(A/nebo pro navrácení přeplatku.)

Co Vám nabízíme my.
Cena za dodávku elektřiny podle ceníku s názvem:
Cena v Kč za kWh bez DPH

Cena v Kč za kWh s DPH

Vysoký tarif:
Nízký tarif:

(tzv. noční proud)

Kč bez DPH

Kč s DPH

Stálý měsíční plat:

Předmět smlouvy a další ujednání.
Smlouvu uzavíráme na dobu 24 měsíců od zahájení dodávky. Při jejím
předčasném ukončení po Vás můžeme požadovat poplatek ve výši 30 % záloh
za období zbývající do konce smlouvy. Pokud ani jedna strana 90 dní před
koncem trvání smlouvy nepotvrdí, že ji chce ukončit, prodlouží se o 12 měsíců,
a to i opakovaně. Zavazujeme se dodat elektřinu do Vašeho OM, zajistit
související služby v elektroenergetice a převzít odpovědnost za odchylku
vztahující se k OM. Vy se zavazujete zaplatit nám cenu za dodávku a související
služby. Součástí smlouvy jsou obchodní podmínky (OPD) a ceník. Máte právo od
smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Souhlasíte s poskytnutím
formuláře odstoupení dostupném na stránce:
www.yello.cz/cs/domacnost/pouceni-o-pravech-zakaznika

Cenu za dodávku jsme oprávněni změnit. Pokud by k tomu došlo, včas Vám to
oznámíme a Vy můžete od smlouvy odstoupit. Vedle ceny za dodávku elektřiny
uhradíte cenu souvisejících služeb v elektroenergetice ve výši dle cenového
rozhodnutí ERÚ. K zahájení dodávky elektřiny dojde k nejbližšímu termínu
s ohledem na podmínky ukončení smlouvy stávajícího dodavatele a podmínky
přípojení distributora. Datum zahájení dodávky Vám zašleme e-mailem nebo SMS.
Ujistěte se, že máte vyplněný e-mail i telefonní číslo.

Souhlas zákazníka.
Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu nejen po dobu trvání této smlouvy, ale také
maximálně pět let po ukončení naší poslední společné smlouvy. Nemáme
v úmyslu Vás zahlcovat nadměrným množstvím zbytečných informací. Souhlasem
si zajistíte možnost získávat od Yello i Skupiny PRE informace o zvýhodněných
produktech, které Vám na základě profilování Vašich dat můžeme poskytnout.
Dbáme na dodržování ochrany osobních údajů a bližší informace o naší péči
najdete na www.yello.cz/ochranaudaju. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Váš 1. podpis ke smlouvě.

Váš 2. podpis, abyste občas dostal výhodné nabídky.

Náš podpis (za Yello podepisuje Michal Kulig)

Datum podpisu

DEUCBTZFAFF

PSČ:

Město:

Plná moc
Něco málo o nás (my):
eYello CZ, k. s., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 | IČ: 25054040 | DIČ: CZ25054040
Zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl A, vložka 76596,
zastoupená ředitelem Michalem Kuligem | Telefon: 267 056 704 | www.yello.cz | yello@yello.cz
A něco o Vás (Vy):
Vaše jméno a příjmení

(nebo název / obchodní firma)

Tzv. trvalý pobyt (ulice a č. p.)
(nebo adresa sídla)

Město

PSČ

Datum narození

IČ

Jste-li firma, pak prosím uveďte své IČ a níže informaci,
kdo společnost zastupuje.

Zastoupená

(jméno a příjmení toho, kdo zastupuje společnost)

Zastoupená

(někdy má společnost například dva jednatele)

dále jen „zákazník“
uděluje tímto plnou moc obchodní společnosti eYello CZ, k. s., se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, IČ: 25054040, ke všem úkonům vztahujícím se
k procesu změny stávajícího dodavatele elektřiny nebo plynu zákazníka za nového dodavatele elektřiny nebo plynu–společnost eYello CZ, k. s. – zejména k tomu,
aby jménem zákazníka:
a) ukončila smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny / smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu /
smlouvu o dodávce plynu, kterou má zákazník uzavřenou s jiným dodavatelem elektřiny nebo plynu,
b) uzavřela smlouvu o připojení odběrného místa s příslušným provozovatelem distribuční soustavy,
c) žádala jiné dodavatele či distributory o sdělení smluvních podmínek zákazníka, zejména podmínek a termínu ukončení jeho smlouvy nebo sdělení
EAN/EIC kódu odběrného místa.

Váš podpis

Datum podpisu

