
Číslo smlouvy:

Nový odběr : Změna zákazníka (přepis) :   Změna dodavatele :

Jméno Datum narození:

Obchodní
 firma: IČ :

Telefon:

Ulice:

Obec:

Titul:

Ulice:

Obec:

Neurčitou:

Určitou: od: . . do: . . (bez prolongace)

Určitou:           24 měsíců  36 Měsíců ( od účinnosti smlouvy s automatickou prolongací)

Měsíčně Čtvrtletně

Banka:

 Rezidence Veselská STANDARD: Rezidence Veselská EXCLUSIVE:

AVIA CITY :

B C Způsob připojení: Jednofázové Třífázové

A Původní dodavatel:

Stav elektroměru : T1 : KWh               T2 : KWh

        Adresa (je-li jiná, než sídlo společnosti/trvalé bydliště Zákazníka): Adresa je totožná s adresou sídla spol./trvalého bydliště:

Ulice:

Obec:

Předmět smlouvy,Platnost a účinnost  smlouvy, závěrečná ujednání
Předmětem této Smlouvy je (i) povinnost Obchodníka poskytovat Zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí, tedy dodávat elektřinu ze sítí nízkého napětí do 
odběrného místa uvedeného v této Smlouvě, zajistit na vlastní jméno a účet službu přenosové soustavy a službu distribuční soustavy a převzít odpovědnost za odchylku, a (ii) povinnost 
Zákazníka zaplatit Obchodníkovi za uvedená plnění cenu, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Smlouvou, Obchodními podmínkami a Ceníkem.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zahájení dodávky elektřiny do odběrného místa Zákazníka. V případě, že Zákazník v době podpisu 
nemá s příslušným Distributorem uzavřenou smlouvu o připojení k distribuční soustavě, nabývá Smlouva platnosti dnem uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě. Uzavřením této 
Smlouvy pozbývají platnosti předchozí smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi Smluvními stranami. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky dodávky 
elektřiny Obchodníka (dále jen „Obchodní podmínky“), Ceník Obchodníka, ve kterém jsou uvedeny prodejní ceny elektřiny (dále jen „Ceník“) a Informace o zpracování osobních údajů 
Obchodníka (dále jen „Informace“). Zákazník bere na vědomí, že Obchodní podmínky, Ceník a Informace jsou v aktuálním znění veřejně přístupné na internetových stránkách Obchodníka 
(www.aviaenergo.cz). Ujednání této Smlouvy mají přednost před ujednáními Obchodních podmínek a Ceníku. Zákazník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že před jejím uzavřením obdržel od 
Obchodníka informace o veškerých vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran, že těmto informacím porozuměl a že mu Obchodník odpověděl na případné dotazy. Zákazník dále 
potvrzuje, že se seznámil s obsahem Smlouvy, Obchodními podmínkami, Ceníkem a Informací a že jejich ustanovením porozuměl.

Datum: . .
Podpis  Avia Energo s.r.o. Podpis obchodního zástupce / partnera: Podpis zákazníka:

Smlouva na dobu:

Odpovědný zástupce zákazníka, korespondenční adresa (vyplňte pouze je-li odlišná od adresy sídla společnosti nebo trvalého bydliště)

DIČ :

Městská část:

PSČ:

ze sítí NN konečnému zákazníkovi (dále jen "Smlouva")

Příjmení:

Obchodník: Avia Energo s.r.o. , Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 199 03, IČ: 24694550, DIČ: CZ24694550

Oprávněný zákazník:

Městská část:

E-mail:

PSČ:

Adresa trvalého bydliště / Sídlo společsnoti

Č.p. / Č.o.:

Smlouva o sdružených službách dodávky ELEKTŘINY

Jméno:

Platební podmínky:

Doručení faktury: Poštou   Způsob platby (vč.záloh): Bankovním 
převodemE-mail

Odběrné místo - EAN OPM:

Způsob měření:

Výše zálohy vč. DPH:

Sjednaný produkt:

Specifikace odběrného místa:

Četnost záloh:

         Číslo účtu:

Č.p. / Č.o.:

Příjmení:

Avia Energo s.r.o. , Praha 9 - Letňany, Beranových 140, PSČ 199 03, IČ: 24694550, DIČ: CZ24694550, Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 166692; Bankovní spojení: UniCredit Bank , Číslo účtu: 2106499494/2700 ; č. licence na obchod : 141118454 , č. registrace u OTE: 5801

Místo podpisu:

Č.p./ Č.o.:

 Hodnota jističe před elektroměrem: Distribuční sazba:

PSČ:

INDIVIDUAL, cena za MWh VT:

NT: stálý plat:

  Změna produktu :   Prodloužení smlouvy:

LDS Areál Avia:


	Smlouva

	cislo smlouvy: 
	opravneny jmeno: 
	opravneny prijmeni: 
	opravneny datum_af_date: 
	Text7:  
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16:  
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text24: 
	Text25: 
	smlouva doba: Volba3
	Text26: 
	Text27: 
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	vyber3: Volba1
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Check Box36: Off
	vyber4: Volba3
	vyber5: Volba1
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text44: 
	Check Box45: Ano
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Datum51_af_date: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	24vs36: Off
	36vs24: Off
	Check Box37: Off
	Text43: 
	Text43a: 
	Text43b: 
	Text43c: 
	změna zákazníka: Off
	změna dodavatele: Off
	změna produktu: Off
	prodloužení smlouvy: Off
	novy odber: Off
	Check Box37a: Off
	Check Box37ab: Off


