
 ZMLUVA o združenej dodávke elektriny oprávnenému zákazníkovi

Domácnosť
DODÁVATEĽ  /  POW-EN a.s.
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 43 860 125, IČ DPH SK 2022502394,
bankové spojenie IBAN  SK39 1100 0000 0029 2113 2007, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 4330/B,
číslo povolenia ÚRSO 2008E0303_02, tel.: 0850 555 775, fax.:02 3222 39 10, email: obchod@pow-en.sk, www.pow-en.sk

ZÁKAZNÍK – DOMÁCNOSŤ    

MENO, PRIEZVISKO   Dátum narodenia    

ADRESA MIESTA TRVALÉHO BYDLISKA

ULICA   SÚP. Č/O.Č

MESTO / OBEC   PSČ

TELEFÓN   E-MAIL

DORUČOVACIA ADRESA           

SÚP. Č/O.Č   ULICA

MESTO/OBEC   PSČ

Použiť adresu miesta trvalého bydliska ako doručovaciu adresu

ADRESA (pokiaľ je odlišná od adresy miesta trvalého bydliska)    Použiť adresu miesta trvalého bydliska ako doručovaciu adresu

ULICA        SÚP. Č/O.Č

MESTO / OBEC       PSČ

ČÍSLO OM        EIC kód OM (číslo miest. dodávky)

SPôSOB PRIPOJENIA      1-FÁZOVÉ     3-FÁZOVÉ    HODNOTA ISTIČA

PôVODNÝ DODÁVATEĽ      DISTRIBUČNÁ SPOLOČNOSŤ

PLÁNOVANÁ ROČNÁ SPOTREBA V KWh     DÁTUM ZAČIATKU DODÁVKY

ZÁKAZNÍK JE OSLOBODENÝ OD SPOTREBNEJ DANE     ÁNO     NIE

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY – cena elektriny je pre zvolený tarif stanovená aktuálne platným cenníkom Dodávateľa

      Sadzba DD1 - jednotarif nižšia spotreba   Sadzba DD4 - dvojtarif vyššia spotreba 

      Sadzba DD2 - jednotarif vyššia spotreba   Sadzba DD5 - dvojtarif priamovýhrev

      Sadzba DD3 - dvojtarif nižšia spotreba   Sadzba DD6 - dvojtarif tepelné čerpadlo

       Sadzba DD7 - dvojtarif bez HDO

SPÔSOB PLATBY               Vlastný podnet

ČÍSLO ÚČTU/KÓD BANKY

A

PREDMET ZMLUVY 
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytnúť Zákazníkovi združené služby dodávky elektriny, t.j. opakovane dodávať elektrinu zo sietí 
nízkeho napätia (NN), vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného/-ých miesta/miest Zákaz-
níka a ostatné distribučné služby, a to v súlade s platnými právnymi predpismi a Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávky elektriny 
(ďalej len „VOP“) domácnostiam, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a záväzok Zákazníka odoberať od Dodávateľa elektrinu za podmie-
nok dohodnutých v Zmluve a VOP a riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za opakované dodávky elektriny a distribučné služby v cenách v súlade 
so Zmluvou a VOP.

ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA (OM)

PRODUKT

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY A JEJ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zákazníkom a Dodávateľom a účinnosť dňom začiatku dodávky elektriny Dodávateľom a uzatvára sa na dobu určitú, 
na 24 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí doby trvania Zmluvy sa jej platnosť a účinnosť opätovne predĺži, a to vždy    
o ďalších 12 mesiacov, pokiaľ ktorýkoľvek z Účastníkov neoznámi druhému Účastníkovi najmenej 1 kalendárny mesiac pred uplynutím doby trvania Zmluvy, že          
na jej predĺžení netrvá (ďalej len „oznamovacia lehota“); takéto oznámenie musí byť písomné a musí byť preukázateľne doručené druhému Účastníkovi najneskôr           
v posledný pracovný deň tejto oznamovacej lehoty. Zákazník svojim podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a Cenníkom Dodávateľa, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ich obsahu porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zákazník svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že Zmluvu uzavrel slobodne,         
na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zákazník podpisom zmluvy prehlasuje, že mu boli v rámci osobitného dokumen-
tu poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 a že im porozumel a považuje ich 
za dostatočné.

Dodávateľ spracúva osobné údaje Odberateľov a ďalších dotknutých fyzických osôb, ktorými sú predovšetkým vlastníci nehnuteľností (ďalej aj dotknuté osoby)         
v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov 2016/679: 
• na účely zavedenia predzmluvných a zmluvných vzťahov s Odberateľom. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou. V prípade  
 neposkytnutia údajov, nebude možné s Odberateľom uzatvoriť zmluvný vzťah. 
• na účely prípravy a vykonávania reportingu , ktorý je Dodávateľ povinný vykonávať v súlade s príslušnými ustanoveniami. Dodávateľ nemôže odmietnuť  
 spracúvanie osobných údajov za týmto účelom.
• a na základe oprávnených záujmov Dodávateľa súvisiacich s vymáhaním vzniknutých pohľadávok a uchovávania zmlúv a súvisiacej dokumentácie v lehote
 10 rokov od riadneho ukončenia zmluvného vzťahu a úhrady všetkých záväzkov Odberateľa. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy sú osobné údaje 
 dotknutých osôb uchovávané v lehote.
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Domácnosť

Dodávateľ poskytuje osobné údaje Odberateľov nasledovným príjemcom:
• príslušnej distribučná spoločnosť, SFÉRA a.s., OKTE a.s.
• Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), Štátnej energetickej inšpekcii a Slovenskej obchodná inšpekcia atď. pri výkone činností regulátorov
 a kontrolných a dohľadových orgánov v zmysle ustanovení osobitných právnych predpisov, 
• zmluvne povereným sprostredkovateľom, ktorých zoznam je dostupný na webovom sídle Dodávateľa www.pow-en.sk

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú Dodávateľom spracúvané má právo i) na informácie o spracúvaní jej osobných údajov; ii) získať prístup k osobným údajom, 
ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú; iii) požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov; iv) požiadať o vymazanie svojich 
osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné; v) namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo 
na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou; vi) požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch; vii) dostať svoje osobné 
údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi; viii) odvolať svoj súhlas, ak bol súhlas udelený; ix) namietať voči 
rozhodnutiu založenom na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú a žiadať aby rozhodovanie vykonávali 
fyzické osoby; x) podať sťažnosť dozornému orgánu a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore 
právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR; xi) podať žiadosť alebo sťažnosť Dodávateľovi                
v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov písomne na adrese: Pow-en a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, elektronicky na adrese:      
obchod@pow-en.sk /telefonicky na zákazníckej linke: 0850 555 775

Fyzické osoby, ktoré Zmluvu uzatvárajú v mene jednotlivých Účastníkov týmto prehlasujú, že sú plne oprávnené na platné uzavretie Zmluvy. Dodávka elektriny bude 
začatá dňom, kedy bude ukončená dodávka predchádzajúceho dodávateľa elektriny, pokiaľ takáto bola dohodnutá.

ZA DODÁVATEĽA      ZA ZÁKAZNÍKA

DÁTUM A MIESTO      DÁTUM A MIESTO

POW-EN a.s. /zastúpenie na základe plnej moci   MENO A PRIEZVISKO

KÓD PREDAJCU      PODPIS    

DODÁVATEĽ  /  POW-EN a.s.
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 43 860 125, IČ DPH SK 2022502394,
bankové spojenie IBAN  SK39 1100 0000 0029 2113 2007, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 4330/B,
číslo povolenia ÚRSO 2008E0303_02, tel.: 0850 555 775, fax.:02 3222 39 10, email: obchod@pow-en.sk, www.pow-en.sk
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