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GARANCE BEZPLATNÉ PŘIHLÁŠKY

Předmětem této přihlášky je závazek Poskytovatele uspořádat pro Přístupitele Energetickou soutěž, které se budou účastnit prověření Dodavatelé energií vybraní poskytovatelem dle přísných
kritérií. Účelem je získání výhodnější nabídky na dodávky energií. V případě pochybností se má za to, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší cenou. Přihláška je pro Přístupitele
zdarma a z jeho účasti v Energetické soutěži mu nevznikají žádné náklady.
Přístupiteli je garantovaná cena na období 3 let formou smlouvy uzavřené s Vítězným dodavatelem na toto období. Před koncem tohoto období má klient nárok na zapojení do nové
Energetické soutěže, aby nedošlo k přechodu na méně výhodný ceník dodavatele a byla tak zajištěna nejvýhodnější cena energií na další období, není-li v individuálním ujednání uvedeno
jinak.
Přístupitel se zavazuje uzavřít smlouvu o dodávkách energií s Vítězným dodavatelem. Poskytovatel se zavazuje, že ceny budou vždy nižší oproti Standardnímu ceníku dominantního dodavatele
v daném distribučním území v daném čase. Poskytovatel se zavazuje zajistit Energetickou soutěž opakovaně na následující období 3 let vždy v návaznosti na konec platnosti a účinnosti
předchozí smlouvy s dodavatelem, bude-li vítězná jednotková cena bez DPH u energií nižší oproti Standardnímu ceníku dominantního dodavatele na daném distribučním území, zveřejněnému v době realizace nové Energetické soutěže na jeho internetových stránkách. Uvedené ceny neobsahují měsíční poplatky, daně, DPH, regulované a distribuční poplatky a ostatní poplatky,
které schvaluje ERÚ a jsou pro všechny dodavatele stejné.
Přihláška je sjednaná na dobu určitou 3 roky s automatickým prodloužením a vztahuje se na všechny Energetické soutěže uspořádané Poskytovatelem pro Přístupitele za výše uvedených
podmínek. V případě uzavírání změny a ukončení smlouvy je možný vlastnoruční podpis zástupce Poskytovatele uskutečnit faksimile tohoto podpisu (vytištěný podpis nebo razítko), obdobné
též v případě následného styku v rámci plnění této Přihlášky. Přístupitel souhlasí se zasíláním dokumentů na výše uvedený email, nebude li dohodnuto jinak. Dokumenty se považují doručené
jejich odesláním.
Přístupitel podpisem této Přihlášky výslovně žádá Poskytovatele, aby s plněním svých povinností vyplývajících z Přihlášky začal bezprostředně po jejím uzavření, tedy před uplynutím zákonné
14 denní lhůty pro odstoupení od Přihlášky. Přístupitel bere na vědomí, že udělením tohoto souhlasu není dotčeno jeho právo na odstoupení od Přihlášky. Lhůta je zachována, je-li v poslední
den lhůty odesláno písemné odstoupení od Přihlášky na poštovní adresu Poskytovatele.
Přístupitel je povinen písemně informovat ve lhůtě 5 pracovních dnů Poskytovatele o všech úkonech, které učinil bez vědomí Poskytovatele a které mohou znemožnit plnění předmětu této
Přihlášky. Za toto porušení a/nebo úplné zmaření plnění této Přihlášky (např. odvolání výpovědi u stávajícího dodavatele, podpis nové smlouvy bez vědomí Poskytovatele apod.), je Poskytovatel oprávněn uložit smluvní pokutu 5.000,- Kč splatnou do 14 dnů od jejího vzniku a to za každé odběrné místo uvedené na přihlášce. Přihlášku je možné vypovědět z jakéhokoliv důvodu
písemnou výpovědí poslanou alespoň tři měsíce předem, nejdříve však po uspořádání 1. Energetické soutěže (včetně připojení k novému Dodavateli), jejíž datum konání sdělí Poskytovatel
Přístupiteli na vyžádání. Přístupitel je oprávněn odvolat udělený příkaz ve smyslu ust. § 2443 z.č.89/2012 Sb., občanský zákoník, pouze za stejných podmínek (včetně lhůty), ze kterých je
oprávněn Přihlášku vypovědět.
Přístupitel souhlasí ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů uvedených v Přihlášce, a to za účelem jejího plnění po celou dobu její
platnosti a účinnosti. Případné změny v osobních a kontaktních údajích je Přístupitel povinen obratem oznámit poskytovateli na uvedené kontaktní údaje. Správcem osobních údajů je
Poskytovatel, který je oprávněn údaje Poskytnout třetím stranám. Poskytovatel je oprávněn převést všechna práva a povinnosti z přihlášky na třetí subjekt, pokud současně nedojde ke
zhoršení postavení Přístupitele. Přístupitel je poučen o svých právech a způsobu zpracování osobních údajů, a dále prohlašuje, že se v dostatečném časovém předstihu před podpisem této
přihlášky seznámil s dokumentem „Předsmluvní informace“ v textové podobě (viz zadní strana). Nedílnou součástí Přihlášky je „Definice pojmů“ (viz. Zadní strana) se kterou se Přístupitel
seznámil a porozuměl jí.
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