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Číslo Zmluvy:

Prehlásenie Zákazníka a poučenie
o jeho právach a povinnostiach

Zákazník, svojím podpisom nižšie potvrdzuje, že dnešného dňa, mesiaca a roku, uzatvoril elektronickou formou so spoločnosťou
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. (ďalej ako „Dodávateľ“) Zmluvu o združenej dodávke elektriny/zemného plynu (ďalej ako „Zmluva“) a stal
sa tak naším Zákazníkom pre odberné miesta, definované v tejto Zmluve. Zmluva bude Zákazníkovi doručená bez zbytočného odkladu
po jej spracovaní a to spôsobom, ktorý si Zákazník pre doručenie zmluvnej dokumentácie zvolil.
Zákazník svojím podpisom nižšie prehlasuje, že:
a) prevzal v jednom vyhotovení: Cenník elektriny/zemného plynu, Cenník poplatkov, Obchodné podmienky Dodávateľa
(ďalej ako „OP“), Formulár na odstúpenie od Zmluvy pre Zákazníka z kategórie Domácnosť, tieto dokumenty si
preštudoval, porozumel im a nemá proti nim žiadne výhrady;
b) s postupom obchodného zástupcu pri uzatváraní Zmluvy bol spokojný a Zmluvu s Dodávateľom uzatvára bez nátlaku,
na základe slobodného a vážneho rozhodnutia a za plného vedomia;
c) bol v dostatočnom predstihu pred uzatvorením Zmluvy informovaný o všetkých skutočnostiach podľa § 10 a zák. č. 250/2007 Zb. z.
o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a o všetkých právach a povinnostiach, ktoré zo Zmluvy vyplývajú.
Zákazník potvrdzuje, že bol Dodávateľom informovaný predovšetkým o týchto skutočnostiach:
a) Zákazník z kategorie domácnosť má právo bez akýchkoľvek sankcií písomne odstúpiť od Zmluvy a to do 14 dní odo dňa
uzatvorenia Zmluvy a zároveň má právo vypovedať Zmluvu bez akýchkoľvek sankcií v prípade, ak nesúhlasí s oznámenou
zmenou Všeobecných obchodných podmienok, ceny za dodávku elektriny/zemného plynu a to na základe písomného oznámenia
Zákazníka, že s takou zmenou nesúhlasí, doručeného najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti takej zmeny.
b) Zákazník z kategorie domácnosť si je vedomý, že odo dňa podpisu Zmluvy je povinný poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť
smerujúcu k vykonaniu zmeny dodávateľa a je povinný zdržať sa takých právnych úkonov, ktorých účelom alebo následkom bude
nevykonanie zmeny dodávateľa alebo zmarenie procesu zmeny dodávateľa (najmä neposkytnutie súčinnosti, odvolanie udelených
plných mocí, trvanie na predčasnom ukončení Zmluvy po uplynutí lehoty 14 dní od uzatvorenia Zmluvy). V takom prípade má
Dodávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 120 EUR a to za každé odberné miesto zvlášť. Prehľad zmluvných pokút
a poplatkov Zákazník nájde na webových stránkach Dodávateľa.
c) Ak je Zmluva uzatvorená na 2 (dva) roky, Dodávateľ Zákazníkovi garantuje najnižšie ceny elektriny alebo plynu na slovenskom trhu.
V prípade, ak Zákazník predloží Dodávateľovi ponuku od iného dodávateľa, ktorá je za porovnateľných podmienok pre Zákazníka
cenovo výhodnejšia a Dodávateľ Zákazníkovi nepreukáže, že tomu tak nie je, má Zákazník právo od Zmluvy bezodplatne odstúpiť
k najbližšiemu možnému termínu, ak mu Dodávateľ cenovú výhodu konkurenčného dodávateľa pre porovnateľné
obdobie nedorovná.
V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícií na čísle 02 59 20 90 00.
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