Žádost o změnu / uzavření / ukončení smlouvy – plyn

Volbu vždy vyznačte křížkem
IDZ....................................................................................

Specifikace požadavků
Převod dodávky (změna zákazníka v odběrném místě)1)
(při korespondenčním podání vyplňuje nový odběratel část
2., 6., 9., 11., 12., stávající odběratel část 1., 2., 3., 5.)
Převod dodávky (změna zákazníka v odběrném místě)
(při osobním podání na Zákaznickém centru PRE vyplní nový
odběratel část 2., 6., 9., 11., 12., stávající odběratel část 1., 2., 3., 5.)
1)

Elektronická fakturace5)
(vyplňte část 1. a 5.)
Ukončení odběru
(vyplňte část 1., 2., 3., 4. a 5.)

Změna platebního způsobu
(vyplňte část 1. a 5.)

Změna ostatních údajů
(vyplňte část 1. a 5.)

Změna zasílací adresy
(vyplňte část 1., 3. a 5.)

1. Identifikace stávajícího zákazníka a odběrného místa
jméno a příjmení / název / firma ................................................................................................................................... datum narození ................................................... IČ ....................................
číslo odběrného místa (naleznete na faktuře)

8 1 1

číslo zákaznického účtu (naleznete na faktuře)

telefon2) ......................................................................................................
e-mail2) .......................................................................................................

adresa odběrného místa .....................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Údaje o měřicím zařízení
číslo plynoměru .................................................................... stav plynoměru uvedený odběratelem ..................................................................................................................................................

3. Adresa pro zasílání faktur a korespondence

V případě ukončení odběru a při převodu bude adresa použita pro zaslání konečné faktury!

jméno a příjmení / název / firma ........................................................................................................ datum narození ......................................................... IČ: .........................................................
ulice .................................................................................................................................................................................... č. p. ................................................. č. o. .............................................
obvod ....................................................................................................................................................... obec .......................................................................... PSČ ...............................................
číslo bankovního účtu k vyrovnání závazků ..........................................................................................................................................................................................................................................

4. Důvod ukončení odběru
stěhování / ukončení činnosti

jiné ................................................................................................................................................................

5. Jiné změny
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis stávajícího zákazníka: .......................................................................................................... v .......................................................................... dne ...............................................................

Vysvětlivky
Převod dodávky bude proveden ke dni doručení této žádosti. Převodem se rozumí změna zákazníka v odběrném místě speciﬁ kovaném v této žádosti bez přerušení dodávky plynu a bez změny charakteru odběru. Stávající
zákazník na základě této žádosti o ukončení dodávky plynu končí odběr plynu v odběrném místě. Místo něho bude v odběrném místě speciﬁ kovaném v této žádosti odebírat plyn od dodavatele Pražská energetika, a. s.,
nový zákazník na základě této žádosti o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu. V případě, že nebude zahájena dodávka plynu novému zákazníkovi, dojde na základě této žádosti pouze k ukončení dodávky
plynu stávajícímu zákazníkovi.
1)

Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 05 Praha 10 – zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405, IČ 60193913

Kontaktní formulář PRE: www.pre.cz/kontakt
Zákaznická linka PRE: 800 550 055
Zákaznické centrum PRE: Praha 1, Jungmannova 31 (palác Adria); Praha 4, Vladimírova 18
Centrum služeb PRE: Praha 1, Jungmannova 28 (palác TeTa), tel.: 267 053 464, tepelne.studio@pre.cz, www.premereni.cz
Adresa pro doručování: Pražská energetika, a. s., zákaznické služby, Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 – Vršovice

pro pokračování otočte

6. Nový zákazník
jméno a příjmení / název / firma ............................................................................................................................................................................................................................,.............................
trvalé bydliště / sídlo / ulice ................................................................................................................................................................................................................................................,................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
č. o.3) .................................................................................................. č. p. ........................................................................................... obvod .................................................................................
obec ........................................................................................................................................................................................................ PSČ ...................................................................................
datum narození ...................................................................................... IČ ............................................................................................. DIČ ...................................................................................
zástupce4) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kontakty

telefon (mobil)2) ........................................................... fax 2) ............................................................. e-mail2) ...........................................,..............................

Elektronická fakturace6)

e-mail pro zasílání el. faktury (povinný údaj) ..............................................................................

Zákaznický účet Moje PRE

(pro založení přístupu do zákaznického portálu Moje PRE musí být uvedeno číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa zákazníka)

Zasílací adresa

odběrné místo

trvalé bydliště /sídlo

jiné (vyplňte následující pole Adresa pro zasílání faktur a korespondence)

Adresa pro zasílání faktur a korespondence

7. Předmět smlouvy PRE PLYN START
Předmětem smlouvy je za podmínek v ní dohodnutých povinnost dodavatele dodat sjednané množství plynu zákazníkovi do odběrného místa specifikovaného v této žádosti, povinnost dodavatele zajistit související službu
v plynárenství, povinnost dodavatele převzít odpovědnost za odchylku vztahující se k odběrnému místu a povinnost zákazníka uhradit dodavateli smluvní cenu za dodávku plynu a regulovanou cenu za související služby
v plynárenství. Pro dodávky plynu dle této smlouvy platí dále obchodní podmínky dodávky komodity č. 12/2021 (dále „OPD“). OPD jsou nedílnou součástí smlouvy a jsou zveřejněné na internetových stránkách dodavatele.

8. Ceny
a) Cena za dodávku plynu je sjednána ve výši uvedené v účinném standardním ceníku dodavatele PRE PLYN START. Ceník je nedílnou součástí smlouvy a je zveřejněn na internetových stránkách dodavatele.
b) Dodavatel je oprávněn ceník měnit způsobem sjednaným v OPD (čl. III.). Zákazník podpisem této smlouvy výslovně akceptuje čl. III. OPD.
c) Zákazník se dále zavazuje uhradit dodavateli cenu za související služby v plynárenství ve výši dle účinného cenového rozhodnutí ERÚ (k dispozici na stránkách www.eru.cz).

9. Platební způsob
na účet dodavatele (příkaz k úhradě)

Frekvence záloh

přímé inkaso

předčíslí – číslo účtu ............................................................................... / kód banky ................................ výše limitu ................................. Kč

SIPO (pouze pro zálohy)

spojové číslo SIPO .......................................................................................................

měsíčně

dvouměsíčně

čtvrtletně

pololetně

ročně

Způsob stanovení zálohy – v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny
konstantní výše zálohy po celé fakturační období

přepočet dle sezónnosti

výše zálohy do první fakturace ................................................ Kč

10. Trvání smlouvy
1) Smlouva nabývá platnosti dnem doručení akceptace dodavatele s převodem dodávky zákazníkovi a účinnosti datem převodu dodávky plynu (toto datum je uvedeno v potvrzení o uzavření smlouvy). Smlouva je uzavřena na dobu
neurčitou. Smlouvu lze jednostranně vypovědět kteroukoliv smluvní stranou. Výpovědní doba je 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2) V případě, že zákazník ukončí smlouvu v rozporu s právními předpisy nebo smlouvou nebo dodavatel odstoupí od smlouvy z důvodu na straně zákazníka, zavazuje se zákazník uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši uvedené
v ceníku smluvních pokut č. P_04/2015, který je nedílnou součástí smlouvy. Tento ceník je zveřejněn na internetových stránkách dodavatele.
3) Zákazník v postavení spotřebitele může od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v „Poučení o právu na odstoupení od smlouvy o sdružených službách dodávky komodity“, které je nedílnou součástí smlouvy. Poučení je
zveřejněno na internetových stránkách dodavatele.
Zákazník prohlašuje, že se seznámil s OPD, ceníkem, ceníkem smluvních pokut č. P_04/2015 a poučením o právu na odstoupení od smlouvy, které jsou zveřejněné na stránkách dodavatele www.pre.cz.

11. Souhlas zákazníka
Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu nejen po dobu trvání této smlouvy, ale také max. 5 let po případném ukončení naší poslední společné smlouvy. Nemáme v úmyslu zahlcovat Vás nadměrným množstvím zbytečných informací.
Svým souhlasem si však zajistíte možnost získávat elektronickými prostředky od společností Skupiny PRE informace o zvýhodněných produktech, které Vám na základě profilování Vašich dat můžeme nabídnout. Více informací
o zpracování osobních údajů (včetně seznamu členů Skupiny PRE) naleznete na www.pre.cz/ochranaudaju.
Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.
................................................................................................................................................
Datum a podpis zákazníka
Souhlasím s tímto zpracováním osobních údajů.

12. Podpis žádosti
Nový zákazník (pouze u převodu) .......................................................................................................................
(podpis nového zákazníka či jeho zástupce / zástupců)

Převzal zástupce Pražské energetiky, a. s. ...........................................................................................

v ........................................................................................... dne ............................................................................

dne .......................................................................................................................................................

Vysvětlivky
Dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje usnadní a zefektivní vzájemnou komunikaci a společnost Pražská energetika, a. s., má oprávněný zájem o využití těchto údajů k přímému marketingu dle podmínek zasílání obchodních
sdělení. Zákazník má právo proti tomuto využití vznést jakoukoliv formou námitku a v tomto případě společnost Pražská energetika, a. s., toto zpracování osobních údajů nezahájí/ihned ukončí.
U nových staveb, které ještě nemají přiřazeno číslo orientační a popisné, uveďte prosím číslo katastru a parcely.
4)
V případě, že jménem nového zákazníka jedná při podávání této žádosti zástupce či jedná statutárním orgánem, vyplní se jméno a příjmení zastupující osoby/osob a důvod jednání či zastoupení (tj. např. člen představenstva,
zástupce dle plné moci, vedoucí oddělení). V případě zastoupení dle plné moci doloží zástupce k této žádosti plnou moc.
5)
V případě požadavku na vystavování faktur v elektronické podobě není zasílána faktura v písemné podobě.
6)
Nezbytný údaj pro aktivaci příslušné služby.
Upozornění: V případě chybějících nebo nepravdivých údajů nemusí vzhledem k jejich důležitosti a charakteru dojít ke zpracování Vašeho požadavku. Pokud nastane tato situace, budeme Vás písemně nebo telefonicky kontaktovat. Proto ve svém vlastním zájmu uvádějte platné kontaktní údaje (adresa, telefon). Doporučujeme Vám seznámit se s obchodními podmínkami dodávky komodity, které jsou k dispozici v našem Zákaznickém centru PRE
a na internetových stránkách (www.pre.cz). V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností při vyplňování této žádosti se laskavě obraťte na naše zástupce v Zákaznickém centru PRE nebo telefonicky na Zákaznickou linku
PRE 800 550 055.
2)

3)

