
SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU
SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

č. smlouvy

č. smlouvy

ID obchodního zástupceZměna dodavatele Nový odběr Změna zákazníka (přepis)

Dodavatel

Zákazník

Adresa trvalého bydliště / sídla společnos�

Gas Interna�onal s.r.o., IČO 29028299, se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5 - Košíře, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 161110.

Titul Titul

Ulice

Telefon E-mail

Obec

Název společnos�

Zastoupen

Datum narození IČ DIČ

ČP/ČO

PSČ

Jméno Příjmení

Zákaznická linka 533 427 300 • email info@gasint.cz • web www.gasint.cz

Adresa odběrného místa (doplňte v případě odlišné adresy trvalého bydliště/sídla společnos�)

Adresa odběrného místa (doplňte v případě odlišné adresy trvalého bydliště/sídla společnos�)

Způsob platby zálohy / faktury

ZEMNÍ PLYN / obchodní a technické údaje odběrného místa

ELEKTŘINA / obchodní a technické údaje odběrného místa

Korespondenční adresa (doplňte v případě odlišné adresy trvalého bydliště / sídla společnos�)
Ulice

Ulice

Ulice

Dne v

Produktová řada plyn Smlouva se uzavírá na dobu určitou rok / let od data účinnos� Smlouvy

Produktová řada elektřina Smlouva se uzavírá na dobu určitou rok / let od data účinnos� Smlouvy

Bankovní převod

Stávající dodavatel:

Stávající dodavatel:

Využi� plynu:

odhad spotřeby VT odhad spotřeby NT

vaření

MWh/rok MWh/rok

ohřev vody topení technologie

Jis�č X A dDistribuční sazba

Plánovaná spotřeba (MWh/rok)Technické podmínky odběrného místa: EIC

Produkt

Produkt

Datum ukončení smlovy

Datum ukončení smlovy

Inkaso

SIPO spojovací číslo

Číslo účtu Kód banky

Výše zálohy Četnost měsíčně čtvrtletně

Výše zálohy Četnost měsíčně čtvrtletně

Obec

Obec

Obec

ČP/ČO

ČP/ČO

ČP/ČO

PSČ

PSČ

PSČ

2 7 Z G

Technické podmínky odběrného místa: EAN 8 5 9 1 8 2 4 0 0

Smlouva je platně uzavřena a pro smluvní strany závazná dnem jejího podpisu a nabývá účinnos� dnem zahájení dodávky plynu a/nebo elektřiny. Dodávka plynu a/nebo elektřiny bude zahájena bezprostředně po ukončení dodávky
předchozího dodavatele plynu a/nebo elektřiny, pokud byla taková dodávka dříve Zákazníkem sjednána. Smluvní vztah založený toutou Smlouvou se řídí Obchodními podmínkami Obchodníka, přičemž odchylná ujednání v této
Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
Zákazník je povinen nebýt po dobu účinnos� této Smlouvy účastníkem (zákazníkem) účinného smluvního vztahu s jiným obchodníkem s plynem a/nebo elektřinou (případně s dodavatelem plynu a/nebo elektřiny) a po dobu
účinnos� této Smlouvy neumožnit dodávku a odběr plynu a/nebo elektřiny do sjednaného odběrného místa (odběrných míst) jinému obchodníkovi či dodavateli, dále je Zákazník povinen zajis�t, aby ke sjednanému odběrnému
místu (odběrným místům) nebyla uzavřena jiná smlouva o dodávkách plynu a/nebo elektřiny s tře�m subjektem odlišným od Obchodníka zahrnující období, na které se vztahuje účinnost této Smlouvy, a dále je Zákazník povinen
předat Obchodníkovi úplně a pravdivě všechny informace a poskytnout mu veškerou součinnost potřebnou k provedení řádné a včasné změny dodavatele zemního plynu a/nebo elektřiny dle této Smlouvy. Pro případ porušení
kterékoliv z povinnos� dle předchozí věty je Zákazník povinen zapla�t Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši deset �síc korun českých v kategorii domácnost a dvacet �síc korun českých v kategorii maloodběratel, a to za každé
sjednané odběrné místo, u kterého došlo k porušení povinnos�.
V případě prodlení Zákazníka s platbami za služby poskytované dle této Smlouvy svědčí Obchodníkovi nárok na zaplacení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši stanovené
příslušným prováděcím právním předpisem, a to po celou dobu prodlení Zákazníka s platbami za služby poskytované dle Smlouvy.
Zákazník dává Obchodníkovi souhlas ke zpracování jeho osobních údajů, a to jména a příjmení, data narození a rodného čísla, bydliště či sídla, kontaktních údajů a uvedeného bankovního účtu za účelem plnění této smlouvy
a dále Zákazník:

souhlasí se sdělováním informací o důležitých změnách, výhodných produktech a službách GAS Interna�onal s.r.o. a tře�ch subjektů v souladu s článkem IX. Ochrana osobních údajů Obchodních podmínek;
souhlasí se zasíláním elektronického zpravodaje o posledních novinkách, vylepšení služeb a soutěžích GAS Interna�onal s.r.o.;
souhlasí s poskytnu�m osobních údajů (v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození /RČ/IČO, telefonní číslo, e-mail) společnos� DIGI CZ s.r.o. pro písemné a telefonické informování o novinkách a výhodných službách;
souhlasí s nahráváním a ukládáním záznamů hovorů za účelem zvyšování kvality služeb GAS Interna�onal s.r.o.

Osobní údaje Zákazníka zpracovává Obchodník v souladu s článkem IX. Ochrana osobních údajů Obchodních podmínek. Obchodník je oprávněn Zákazníka i bez jeho výslovného souhlasu oslovit za účelem informování o nabídkách
a službách Obchodníka v souvislos� se Zákazníkem odebíranými službami, nevyjádří-li s �m Zákazník svůj nesouhlas. Veškeré informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou dostupné na www.gasint.cz/OOU nebo
prostřednictvím Zákaznické linky Obchodníka. Obchodník je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka po dobu platnos� zákonných lhůt i po ukončení smlouvy a poskytnuté souhlasy budou platné po dobu dalších 2 let, pokud
nebudou Zákazníkem dříve odvolány.
Zákazník prohlašuje, že údaje, které uvedl při vyplňování této Smlouvy jsou úplné a pravdivé. Obchodník podpisem Smlouvy poučil Zákazníka o jeho právech, včetně práva na odstoupení od Smlouvy, předal mu v lis�nné
podobě aktuální znění Obchodních podmínek Obchodníka, Poučení o právu spotřebitele a Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy. Zákazník svým podpisem na Smlouvě potvrzuje převze� a seznámení se s uvedenými
lis�nami, souhlasí s nimi a prohlašuje, že tato Smlouva byla uzavřena na základě jeho pravé a svobodné vůle. Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, je oprávněn případné spory vyplývající ze Smlouvy
mimosoudně řešit též před Energe�ckým regulačním úřadem, sídlem Masarykovo náměs� 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.

Podpis Gas Interna�onal s.r.o. Podpis obchodního zástupce Podpis zákazníka
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