Poučenie odberateľa o práve odstúpiť od zmluvy
o združenej dodávke plynu

Odberateľ plynu v domácnosti je v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od
zmluvy o združenej dodávke plynu (ďalej len „zmluva“) v lehote 14 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak odberateľ plynu odošle odstúpenie od zmluvy v
posledný deň uvedenej lehoty na odstúpenie.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia odberateľa plynu
dodávateľovi plynu o odstúpení od zmluvy, pričom účinným odstúpením od zmluvy sa zmluva od
počiatku zrušuje.
Ak odberateľ plynu vyjadril v zmluve svoj súhlas so začatím dodávky plynu pred uplynutím vyššie
uvedenej 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a v prípade ak odberateľ plynu v rámci tejto lehoty
na odstúpenie odstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu cenu za dodávateľom plynu
poskytnuté plnenie predmetu zmluvy za obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy až do momentu jej
zániku odstúpením.
Odberateľ plynu môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, v podobe zápisu
na inom trvanlivom nosiči (najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk
počítača) alebo použitím formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je pripojený k tomuto poučeniu.
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Formulár na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke plynu
v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia

Odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke plynu
Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
E – mailový kontakt:
Telefonický kontakt:

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
44 553 412
2022762621
SK2022762621
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.56534/B
[●]
[●]

Odberateľ:
Titul, meno a priezvisko:
Ulica:
Súpisné/orientačné číslo:
PSČ:
Obec:
E – mailový kontakt:
Telefonický kontakt:

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Korešpondenčná adresa odberateľa (ak je iná ako vyššie uvedená adresa bydliska odberateľa):
Ulica:
_____________________
Súpisné/orientačné číslo:
_____________________
PSČ:
_____________________
Obec:
_____________________

Vážený dodávateľ,
týmto Vám oznamujem, že v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a
o zmene a doplnení niektorých zákonov odstupujem od Zmluvy o združenej dodávke plynu č.
_____________ zo dňa _______, a to ku dňu _______________, 24.00 hod.
Ukončenie zmluvného vzťahu sa vzťahuje na odberné miesto (POD kód odberného miesta):
POD kód odberného miesta:

_____________________

V _______________ dňa __________

_______________________
podpis odberateľa plynu
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