PŘIHLÁŠKA K ENERGETICKÉ SOUTĚŽI
Rámcová smlouva o poskytování služeb (dále jen “Přihláška”)

B T
Identifikační číslo

POSKYTOVATEL

Terra Group Investment, a.s.
Karolíny Světlé 716/1, 628 00 Brno-Líšeň

Zastoupena členy představenstva: Ing. Petr Částek, předseda; Jiří Hofírek, člen
IČ: 292 98 059
Bankovní spojení: 271183339/0300
DIČ: CZ29298059
Obchodní rejstřík: B 6491, vedená u Krajského soudu v Brně

Web:
www.terragroup.cz
E-mail:
info@terragroup.cz
Infolinka: 533 101 335

PŘISTUPITEL
Jméno, příjmení

Datum narození

.

Ulice

Č.p. / č.o.

Obec / město

Poštovní směrovací číslo (PSČ)

E-mail

Telefon

.
/

+420

GARANCE BEZPLATNÉ PŘIHLÁŠKY

Předmětem této Přihlášky je závazek Poskytovatele uspořádat pro Přistupitele Energetickou soutěž, které se budou účastnit prověření Dodavatelé energií vybraní Poskytovatelem dle přísných kritérií. Účelem je získání výhodnější nabídky na dodávky energií. Pokud bude Energetickou
soutěží dosažena garantovaná cena uvedená v této Přihlášce nebo cena nižší, zavazuje se Přistupitel uzavřít s Vítězným dodavatelem smlouvu
o dodávkách energií a zahájit odběr dodávek. V případě pochybností se má za to, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší cenou. Přihláška je pro
Přistupitele zdarma a z jeho účasti v Energetické soutěži mu nevznikají žádné náklady.
Přistupiteli je garantována cena na období 3 let formou smlouvy uzavřené s Vítězným dodavatelem na toto období. Cena za dodávky energií
se během této doby nemůže zvýšit. 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.

GARANTOVANÁ CENA ZA DODÁVKY

Přistupitel se zavazuje uzavřít smlouvu o dodávkách energií s Vítězným
dodavatelem, pokud v Energetické soutěži bude jednotková cena bez DPH u
energií rovna garantovaným cenám a nebo nižší. Uvedené garantované ceny
jsou platné po dobu 3 měsíců ode dne podpisu Přihlášky. Pokud nedojde
k uzavření smlouvy s Vítězným dodavatelem do této doby, je Poskytovatel
oprávněn garantované ceny změnit. Poskytovatel se zavazuje, že garantované ceny budou v tomto případě vždy nižší oproti Standardnímu ceníku
dominantního dodavatele na daném distribučním území v době provedení
změny garantované ceny. 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.

PLATNOST PŘIHLÁŠKY

Přihláška je sjednána na dobu neurčitou a vztahuje se na všechny Energetické soutěže uspořádané Poskytovatelem pro Přistupitele za výše uvedených
podmínek. V případě uzavírání, změny a ukončení smlouvy je možný vlastnoruční podpis zástupce Poskytovatele uskutečnit faksimilií tohoto podpisu
(vytištěný podpis nebo razítko), obdobně též v případě následného styku v rámci plnění této Přihlášky. Přistupitel souhlasí se zasíláním dokumentů na
výše uvedený e-mail, nebude-li dohodnuto jinak. Dokumenty se považují za doručené jejich odesláním.
Přistupitel 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. Přistupitel bere na vědomí, že udělením tohoto souhlasu není
dotčeno jeho právo na odstoupení od Přihlášky do 14 dnů od uzavření. Lhůta je zachována, je-li v poslední den lhůty odesláno písemné odstoupení od
Přihlášky na poštovní adresu Poskytovatele.
Přistupitel 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.
Přihlášku je možné vypovědět z jakéhokoliv důvodu ke konci kalendářního čtvrtletí písemnou výpovědí poslanou alespoň tři měsíce předem, nejdříve
však po uspořádání 1. Energetické soutěže (včetně připojení k novému Dodavateli), jejíž datum konání sdělí Poskytovatel Přistupiteli na vyžádání. Přistupitel je oprávněn odvolat udělený příkaz ve smyslu ust. § 2443 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pouze za stejných podmínek (včetně lhůty), za kterých
je oprávněn Přihlášku vypovědět.
Přistupitel 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 Přistupitel povinnen 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 Přistupitele. Přistupitel 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 Přistupitel seznámil a porozuměl jí.

STÁVAJÍCÍ DODAVATEL

Požadovaná výše a frekvence záloh

Elektřiny

měs/čtvrt/ročně

Plynu

měs/čtvrt/ročně

Přiložte FAKTURU a SMLOUVU od stávajícího dodavatele.

Smlouvu nemám.

Způsob úhrady bude poštovní poukázkou. Nebo zvolte jiný:
SIPO.

Převodem.

Inkasem.

Uveďte číslo účtu nebo SIPO číslo:
Chci zasílat veškeré dokumenty, smlouvy a notifikace na výše uvedený e-mail.

DATUM, MÍSTO A PODPIS
ID PORADCE
Ing. Petr Částek
Předseda představenstva
(Poskytovatel)

www.terragroup.cz
www.terragroup.cz

Místo podpisu

Brno

Jiří Hofírek
Člen představenstva
(Poskytovatel)

Datum

.

Podpis klienta
(Přistupitel)

.

Místo

Váš podpis

Zákaznické centrum: Terra Group, Vídeňská 63, 639 00 Brno.

T: +420 533 101 335 E: info@terragroup.cz
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Přistupitel je povinen ve lhůtě do 14 dnů od uzavření této přihlášky předat Poskytovateli podklady nezbytné k identifikaci odběrných míst, které má Poskytovatel zařadit do Energetické
soutěže. Dokumenty zašlete na administrativa@terragroup.cz s označením jména, příjmení a adresy Přistupitele.

