Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu, produkt

PLYN Z PRVNÍ RUKY
Údaje
o obchodníkovi

Kategorie DOMÁCNOSTl
Číslo smlouvy:

OBCHODNÍK S PLYNEM

MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 28483006, DIČ: CZ699003312,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 6209 (dále jen „MND“)

ZÁKAZNÍK (dále jen „Zákazník“)

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (OM)

jméno a příjmení:

EIC kód:

27ZG

adresa OM:
datum narození:
odhad spotřeby (MWh/rok):

adresa trvalého
bydliště:

Údaje o zákazníkovi
a specifikace jeho OM

navrhovaná výše zálohy:
e-mail:

frekvence záloh:

mobilní tel.:

Smlouva se uzavírá pro více OM, viz Příloha č. 1 ano:

ne:

doručovací adresa:
(je-li odlišná od
trvalého bydliště)

Zákazník a MND spolu dnešního dne uzavírají Smlouvu na dodávku plynu do uvedených odběrných míst na dobu neurčitou. Tato Smlouva
může být vypovězena s výpovědní dobou 3 měsíce. Pokud má Zákazník sjednán dodatkový balíček k základnímu produktu a ukončí odběr
plynu od MND před koncem jeho platnosti anebo dodávku ukončí MND z důvodů na straně Zákazníka, zaplatí Zákazník poplatek 6 500 Kč
za nedodržení podmínek pevné ceny. Byla-li Smlouva uzavřena distančním způsobem (např. po telefonu) nebo mimo obchodní prostory
MND, může od ní Zákazník odstoupit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě uzavření
Smlouvy při změně dodavatele je možné ji vypovědět do patnáctého dne po zahájení dodávky. Výpovědní doba v takovém případě činí
15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

ZPŮSOB PLATBY ZÁLOHY
bankovní převod

inkaso

SIPO

spojovací číslo SIPO

Údaje o platbě

Platby převodem z účtu Zákazníka musí být prováděny na účet MND uvedený na příslušném platebním dokladu (rozpisu záloh, faktuře).
Číslo bankovního účtu Zákazníka pro vrácení přeplatků, popř. pro inkaso:
Uvedením inkasa jako způsobu platby uděluje Zákazník společnosti MND souhlas, aby inkasovala z uvedeného účtu měsíční zálohy a vyúčtování za dodaný plyn. Zároveň se Zákazník zavazuje, že u banky, která tento účet vede, zřídí povolení inkasních plateb ve prospěch účtu MND,
č.ú. 107-3954680207/0100. Výše zálohových plateb bude upřesněna rozpisem záloh po uzavření Smlouvy.
Zákazník souhlasí se zasíláním faktur a rozpisu zálohových plateb elektronickou cestou:

ano

ne

O termínu zahájení dodávky bude Zákazník informován prostřednictvím SMS či e-mailu. Pokud již zákazník dříve plyn odebíral a má stávající smlouvu na dobu neurčitou, zpravidla je výpovědní lhůta 3 měsíce. V případě smlouvy na dobu určitou záleží vždy na jejích konkrétních
podmínkách.
Přiložený Ceník a Obchodní podmínky (OP) jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Ceník má přednost před Smlouvou a OP.
Zákazník prohlašuje, že je vlastníkem odběrných míst uvedených v této Smlouvě nebo má souhlas jejich vlastníka k dodávce plynu do těchto odběrných míst. Svým podpisem níže zároveň stvrzuje, že se s Ceníkem, Obchodními podmínkami i se Smlouvou před jejím podpisem
seznámil, jejich obsahu porozuměl a s jejich použitím bez výhrad souhlasí.
V Hodoníně dne:
Za MND a.s.:

Dne:
Podpis Zákazníka:
Specifikace nabídky:

Jan Sýkora

Lukáš Pokrupa

Ředitel marketingu a komunikace
MND a.s.

Ředitel Divize Retail
MND a.s.

Přílohy: 1. Ceník, 2. Obchodní podmínky, 3. Plná moc, 4. Specifikace více OM

Zákaznická linka: 800 400 500, e-mail: mnd@mnd.cz

www.mnd.cz

