EASY POWER s.r.o.
Talafusova 974, Žižkov
284 01 Kutná Hora
Obchodní podmínky dodávky elekt iny pro odb rná
místa p ipojená z hladiny nízkého nap tí (dále jen
„OP")
1
Obecná ustanovení
1.1 Tyto OP upravují další práva a povinnosti založené Smlouvou o dodávce elekt iny
nebo Smlouvou o sdružených službách dodávky elekt iny (dále jen „Smlouva")
uzav ené mezi spole ností EASY POWER s.r.o., se sídlem Talafusova 974, Žižkov,
284 01 Kutná Hora, I : 28080947, zapsanou v OR vedeném u MS v Praze v oddíle C,
vložka 315839 (dále jen „Dodavatel") a zákazníkem (dále jen „Zákazník") uvedeným
ve Smlouv . Pokud se v OP hovo í o Smlouv , je vždy uvažována jako jeden celek
spole
s OP, nevylu uje-li to povaha p íslušného ustanovení Smlouvy nebo OP.
1.2 Smluvní strany se zavazují p i pln ní Smlouvy postupovat v souladu s platným a
inným zn ním Pravidel provozování distribu ní soustavy, ke které je odb rné
za ízení Zákazníka p ipojeno.
2. Práva a povinnosti smluvních stran
2.1 Dodavatel se zavazuje zahájit dodávku elekt iny neprodlen po provedení všech
úkon nezbytných k zahájení dodávky, pokud Zákazník splnil všechny podmínky pro
její zahájení.
2.2 Zákazník se zavazuje s ohledem na p evzetí (p echod) odpov dnosti za odchylku
Dodavatelem, v období od zahájení dodávky do skon ení platnosti Smlouvy,
odebírat elekt inu pouze od Dodavatele.
2.3 Zákazník se zavazuje - krom oprávn ní vyplývajících z právních p edpis týkajících
se ochrany spot ebitele - neprovád t žádné právní a jiné úkony nebo jednání, které
by bránily Dodavateli provést zm nu dodavatele k p edpokládanému termínu
zahájení dodávky, uvedenému ve Smlouv .
2.4 Jestliže Zákazník požaduje dodávku elekt iny osvobozené od dan z elekt iny, je
povinen splnit pro takovou dodávku veškeré podmínky požadované p íslušným
právním p edpisem a podle pot eby toto spln ní podmínek hodnov rn doložit
Dodavateli. Zárove je Zákazník povinen oznámit a doložit bez zbyte ného odkladu
skute nosti, které mají nebo mohou mít vliv na zm nu povinností Dodavatele v
souvislosti s daní z elekt iny. Jestliže Zákazník hodlá nabýt elekt inu osvobozenou
od dan v p ípadech, kdy ji lze takto nabýt pouze na základ povolení k nabytí
elekt iny bez dan (p ípadn jiného dokumentu), je povinen tento dokument vždy
edložit Dodavateli, a to v etn jeho zm n.
2.5
i p edcházení stavu nouze, ve stavu nouze a p i odstra ování následk stavu
nouze se Zákazník zavazuje dodržovat opat ení (zejména omezení spot eby nebo
zm ny dodávek elekt iny), která pro tyto situace stanoví provozovatel distribu ní
soustavy (dále jen „PDS") v souladu s p íslušnými právními p edpisy.
3. M ení a provád ní ode
3.1 Pro ur ení výše odb ru elekt iny se použijí údaje poskytnuté PDS. V p ípad , že tyto
údaje nejsou k dispozici, množství odebrané elekt iny ur í Dodavatel zp sobem
stanoveným právními p edpisy. M ení odb ru elekt iny je provád no m icím
za ízením ve vlastnictví PDS, který zodpovídá za správnost nam ených údaj . V
ípad pochybností o správnosti m ení bude vždy za správný považován ten údaj,
který potvrdí PDS.
3.2 Zákazník je povinen v souladu s právními p edpisy umožnit p ístup p íslušnému PDS
k m icímu za ízení (nap . za ú elem jeho ode tu, kontroly, montáže, vým ny,
demontáže nebo údržby). Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli veškeré náklady,
které mu vzniknou na základ nebo v souvislosti s porušením povinností Zákazníka,
uvedené v tomto odstavci.
4. Ceny, zp sob a místo pln ní
4.1 Zákazník se zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytovaná pln ní cenu za dodávku
elekt iny, stanovenou Smlouvou, a cenu za související služby v elektroenergetice,
uplat ovanou v souladu s cenovou regulací, a rovn ž všechny dan a ostatní platby,
zejména da z elekt iny a da z p idané hodnoty (dále jen „Celková cena").
4.2 Zákazník se zavazuje platit Dodavateli za každé faktura ní období Celkovou cenu
formou záloh (pokud jsou sjednány ve Smlouv ), a to zp sobem uvedeným ve
Smlouv . Výše záloh pro první faktura ní období je sjednána ve Smlouv . Výše
záloh pro každé následující faktura ní období, které je Zákazník povinen platit, je
uvedena na p íslušném p edpisu záloh nebo faktu e. Zálohy jsou splatné do 15. dne
prvního kalendá ního m síce (v p ípad m sí ní zálohy každého m síce)
zálohového období (cyklus záloh) s tím, že první záloha je splatná ve lh
stanovené Dodavatelem, která nesmí být kratší než 10 dní od oznámení této lh ty
Zákazníkovi.
4.3 Faktura ní období je každé období, za které je provedeno Dodavatelem vyú tování
Celkové ceny a vystaven p íslušný doklad (dále jen „faktura"). První faktura ní

období za íná zahájením dodávky. Délka faktura ního období je 1 m síc nebo 12
síc a jeho skute nou délku ur uje Dodavatel, a to zejména s ohledem na ode ty
spot eby elekt iny, provád né PDS.
4.4 Veškeré pen žité závazky Zákazníka jsou hrazeny pouze bezhotovostní formou
(prost ednictvím poskytovatele platebních služeb) a jsou považovány za spln né
okamžikem p ipsání dlužné ástky na bankovní ú et Dodavatele a pod variabilním
symbolem, který je uveden v p íslušném platebním dokladu (nap . faktura, p edpis
záloh, upomínka), na jehož základ je tato ástka ú tována.
4.5 Veškeré pen žité závazky Dodavatele, hrazené v bezhotovostní form
(prost ednictvím poskytovatele platebních služeb), jsou považovány za spln né
okamžikem p ipsání dlužné ástky na bankovní ú et Zákazníka, jehož íslo je
uvedeno ve Smlouv , p ípadn na jiný ú et, jehož íslo bylo Dodavateli oznámeno
Zákazníkem v souladu s touto Smlouvou. V ostatních p ípadech se pen žité závazky
Dodavatele považují za spln né okamžikem doru ení pen žní poukázky na dlužnou
ástku Zákazníkovi.
4.6 Pokud Zákazník poukáže platbu s nesprávným variabilním symbolem nebo ji
poukáže na nesprávný bankovní ú et Dodavatele, je Dodavatel oprávn n mu platbu
vrátit jako neidentifikovatelnou a ú tovat mu úrok z prodlení za opožd né placení
od data splatnosti až do obdržení správn poukázané a ozna ené platby.
4.7 V p ípad , že na základ vyú tování Celkové ceny je zjišt n doplatek, Zákazník jej
uhradí na základ faktury a ve lh
uvedené ve faktu e. V p ípad , že je na základ
vyú tování Celkové ceny zjišt n p eplatek, bude tento p eplatek vrácen
Dodavatelem na základ faktury vystavené Dodavatelem, a to zp sobem a ve lh
uvedenými ve faktu e.
4.8 Má-li Zákazník sjednáno zasílání faktur v elektronické podob , vyhrazuje si
Dodavatel v od vodn ných p ípadech právo zasílat faktury Zákazníkovi v listinné
podob .
4.9 Zákazník má v p ípad zjišt ní chyby ve vyú tování plateb dle Smlouvy, zejména
pak p i zjišt ní chyby ve faktu e, právo p íslušnou chybu písemn reklamovat na
kontaktní adrese Dodavatele, a to ve lh
nejpozd ji do 90 kalendá ních dn ode
dne splatnosti p edm tné platby. Reklamace nemá odkladný ú inek na splatnost
platby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4.10 V p ípad prodlení s pln ním svých pen žitých závazk se smluvní strana, která je
v prodlení, zavazuje uhradit druhé smluvní stran úrok z prodlení ve výši stanovené
íslušným právním p edpisem a pokud jej nelze takto stanovit (nap . p edpis
pozbude ú innosti), pak ve výši 0,05 % z dlužné ástky za každý zapo atý den
prodlení.
5. Zm na smluvních údaj
5.1 Smlouva m že být m
na i dopl ována pouze písemnou dohodou, není-li dále
stanoveno jinak.
5.2 Zm nu výše záloh, cyklu záloh a zp sobu zasílání faktur lze provést dohodou
smluvních stran, vedle zp sobu uvedeného v odst. 5.1, také elektronicky prostým
emailem. Ú innost ukon ení Smlouvy se stávajícím Zákazníkem v p ípad p episu
nastává okamžikem zahájení dodávky novému Zákazníkovi na základ Smlouvy
uzav ené s Dodavatelem.
5.3 Smluvní údaje mohou být upraveny na základ jednostranného oznámení provedeného v písemné form nebo prostým emaileme, a to v p ípadech, kdy dochází ke
zm
:
a) zp sobu úhrady faktur nebo záloh,
b) bankovního spojení,
c) telefonního ísla, mobilního ísla, ísla faxu nebo e-mailu,
d) adresy pro doru ování,
e) osoby oprávn né k zastupování Zákazníka,
f) DI , názvu obchodní firmy, sídla firmy nebo místa podnikání Zákazníka,
g) íjmení Zákazníka,
h) adresy odb rného místa Zákazníka.
V p ípad , že Dodavatel požádá Zákazníka o doložení oznamovaných skute ností
dle písm. e) až h), je Zákazník povinen tyto skute nosti Dodavateli neprodlen
doložit, jinak není Dodavatel povinen zm nu p ijmout, p ípadn je oprávn n
ijatou zm nu odmítnout.
6.
Zánik Smlouvy, p erušení, ukon ení dodávky elekt iny
6.1 Je-li Smlouva uzav ena na dobu neur itou, m že ji písemn vypov
t kterákoli ze
smluvních stran s výpov dní dobou 3 m síce. Výpov dní doba za íná b žet prvním
dnem prvního kalendá ního m síce tvrtletí následujícího po doru ení písemné
výpov di.
6.2 Každá ze smluvních stran je oprávn na odstoupit od Smlouvy v p ípad nepln ní
smluvních povinností druhé smluvní strany.
6.3 Odstoupení od Smlouvy musí být u in no písemn a je ú inné ke dni jeho doru ení,
pokud odstupující smluvní strana neuvede pozd jší datum.
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6.4 Smluvní strany se dohodly, že v p ípad p erušení dodávky elekt iny z d vodu
neoprávn ného odb ru elekt iny vzniká Dodavateli právo odstoupit od Smlouvy.
6.5
erušení nebo ukon ení dodávky elekt iny provede PDS na žádost Dodavatele.
Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli veškeré náklady, které mu vznikly bu
ímo nebo v souvislosti s p erušením, ukon ením dodávky elekt iny nebo
op tovným obnovením dodávky elekt iny do OM.
6.6 Ke dni zániku Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran z této
Smlouvy vyplývající, s výjimkou t ch závazk obsažených v jejich ustanoveních, z
jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.
7. Ustanovení p echodná a záv re ná
7.1 Zahájením dodávky elekt iny dle Smlouvy se ruší všechny d íve uzav ené smluvní
vztahy, jejichž p edm tem je dodávka elekt iny do odb rných míst uvedených ve
Smlouv uzav ené mezi stejnými smluvními stranami nebo jejich právními
edch dci.
7.2 Smluvní strany se dohodly, že za platn uzav enou se považuje také smlouva
uzav ená prost ednictvím emailu, a to zasláním skenu podepsané smlouvy
opat ené podpisem Zákazníka.

7.3 V p ípad konání právního jednání Dodavatele, v etn uzavírání, zm ny a
ukon ování Smlouvy, lze vlastnoru ní podpis zástupce Dodavatele nahradit
faksimilií tohoto podpisu.
7.3 Orgánem, který je oprávn n v zákonem stanovených p ípadech rozhodovat spory
mezi Zákazníkem a Dodavatelem a p ijímat stížnosti Zákazníka je Energetický
regula ní ú ad (www.eru.cz).
7.4 Ve smyslu ustanovení § 89a ob anského soudního ádu se ob smluvní strany
dohodly, že v p ípad ešení spor soudní cestou bude místn p íslušným soudem
Okresní soud v Kutné Ho e.
7.5 V p ípad rozporu mezi Smlouvou a t mito OP mají p ednost ustanovení uvedená
ve Smlouv .
7.6 Tyto OP nabývají ú innosti dnem 1. 12. 2019.
V Kutné Ho e dne 15.10.2019
Ing. Milan Nedv d, jednatel EASY POWER s.r.o.
Ing. Vlastimil Kožený, MBA, jednatel EASY POWER s.r.o.

