
LAMA energy a.s. - organizačná zložka, garantuje zákazníkovi nižšiu cenu plynu než súčasný dominantný dodávateľ v danom regióne počas celej doby platnosti Zmluvy.
Zmluva sa stáva platnou dňom podpisu a účinnou dňom zahájenia dodávky plynu Obchodníkom. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Cenníkom Obchodníka 
a aktuálnymi Obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, a ktoré prevzal, a ďalej, že Zmluvu uzavrel ako prejav svojej slobodnej vôle a nie v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Fyzické osoby, ktoré Zmluvu uzatvárajú v mene Zákazníka týmto prehlasujú, že sú plne oprávnené k platnému uzatvoreniu Zmluvy. Dodávka plynu bude zahájená dňom, 
keď bude ukončená dodávka predchádzajúceho dodávateľa plynu, pokiaľ bola takáto dojednaná.
Podpisom Zmluvy upozornil Obchodník Zákazníka na právo písomne odstúpiť od Zmluvy v lehote do 7 pracovných dní od jej uzatvorenia na základe § 8 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa. Toto právo je potrebné uplatniť na adrese: LAMA energy a. s. - organizačná zložka, Šulekova 2, 811 06 Bratislava.
V súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákazník súhlasí, aby Obchodník spracovával a uchovával osobné údaje 
uvedené v Zmluve a použil Zákazníkom poskytnutý elektronický kontakt pre zasielanie obchodných oznámení. Osobné údaje Zákazníka sú spracovávané automaticky a manuálne a môžu byť 
sprístupnené tretím osobám len za účelom plnenia tejto Zmluvy. Zákazník sa zaväzuje ukončiť všetky v súčasnosti platné Zmluvy na dodávku plynu do odberných miest špecifikovaných v tejto Zmluve 
ku dňu účinnosti Zmluvy, pokiaľ k tomu nesplnomocní Obchodníka.

podpis Zákazníka *****) podpis Sprostredkovateľa *****) podpis Obchodníka

*) doplní Obchodník    **) v prípade viacerých odberných miest prosím vyplňte prílohu č. 1 k tejto Zmluve    ***) jedná sa o zmluvu s pôvodným obchodníkom
****) Periodicita záloh: M - mesačne; K – kvartálne (štvrťročne)    *****) podpis na každej kópii

V Dňa: 2 0 2

Zmluva sa uzatvára na dobu    určitú: 1 rok 2 roky 3 roky rokov / od dátumu účinnosti

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu (ďalej len „Zmluva“)

Ulica:

Adresa trvalého bydliska/sídla spoločnosti

Obec:

pop. č./
orient. č.:

PSČ:

Telefón: E-mail:

Adresa pre doručovanie (doplňte iba v prípade odlišnej adresy trvalého bydliska/sídla spoločnosti)

Ulica: pop. č./
orient. č.:

PSČ:Obec:

Meno 
a priezvisko:

OBCHODNÍK
LAMA energy a.s. - organizačná zložka IČO: 45 890 935 tel.: 0850 700 100, e-mail: info@lamaenergy.sk, www.lamaenergy.sk
Šulekova 2, Bratislava 811 06 IČ DPH: SK4020298018 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Po, Vložka číslo:  1902/B
LAMA energy a.s. IČO: 28262026 
Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí DIČ: CZ28262026 Zápis v OR, KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4065

Číslo Zmluvy:

ZÁKAZNÍK:

PREDMET
Obchodník sa podľa Zmluvy zaväzuje dodávať plyn do každého odberného miesta dohodnutého v Zmluve a v určenom množstve, max. však do 633 MWh/rok, v kvalite špecifikovanej príslušnou
legislatívou v platnom znení, zabezpečiť na vlastné meno a účet prepravu, uskladnenie a distribúciu plynu a Zákazník sa zaväzuje za odobraný plyn zaplatiť dohodnutú konečnú cenu.

*)

SPÔSOB PLATBY FAKTÚRY / ZÁLOHY

inkaso SIPO bankový účet č. účtu / kód banky

SIPO / spojovacie číslo

ID Sprostredkovateľa

Ing. Pavel Stuchlík

Dátum 
narodenia:

Názov spoločnosti:

DIČ: IČO:

Zastúpený:

Titul Meno Priezvisko Titul

Meno a priezvisko:

A

tel. Sprostredkovateľa

ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA (ĎALEJ LEN „OM“) - ZEMNÝ PLYN

Ulica: pop. č./
orient. č.:

Predpokladaný 
odber MWh/rok:

Dohodnutá 
kapacita m3/deň:PSČ:Obec:

**)viac OM

Pôvodný
obchodník

Zákazník prehlasuje, že je vlastníkom OM uvedených v tejto Zmluve, alebo má súhlas vlastníka na dodávku zemného plynu do týchto OM.

Zmluva na dobu
neurčitú:

Zmluva na dobu
určitú: ***) rokov ***)***) ***)

Navrhovaná výška zálohy / Periodicita záloh

EUR

Adresa OM (doplňte iba v prípade odlišnej adresy trvalého bydliska/sídla spoločnosti viac OM)

POD: S K S P P D I S

****)

Dátum ukončenia 
zmluvy:

Periodicita
zmluvy:

Charakter odberu: Kúrenie: Technológia: Varenie: Ohrev vody:
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