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QUANTUM, a.s.  obchodní podmínky sdruených slueb dodávky plynu platné od 2.10.2021
Èl. 1  Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky sdruených slueb dodávky zemního plynu (dále jen OP) upravují vztahy
mezi obchodníkem se zemním plynem (dále jen Obchodník) a Zákazníkem, který odebírá zemní plyn
(dále jen plyn) k uspokojování své osobní potøeby související s bydlením nebo osobních potøeb èlenù
jeho domácnosti  kategorie Domácnost nebo Zákazníkem s roèním odbìrem do 630 000 kWh 
kategorie Maloodbìratel (dále jen Zákazník) na základì smlouvy o sdruených slubách dodávky
plynu (dále jen smlouva) a jsou její nedílnou souèástí. Tyto OP upravují i dalí vzájemná práva
a povinnosti úèastníkù Smlouvy, které vyplývají ze zákona è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích, v platném znìní (dále jen energetický zákon).
Tyto VOP a smluvní vztahy ze Smlouvy se øídí i reimem zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník,
v platném znìní (dále jen obèanský zákoník).

Èl. 2  Dodací podmínky
1. Dodávka (a odbìr) plynu je zahájena okamikem zprovoznìní mìøidla (plynomìru), jeho poèáteèní
stav je stanoven Provozovatelem distribuèní soustavy (dále jen PDS), k jeho distribuèní soustavì
je pøipojeno odbìrné místo (dále jen místo spotøeby) Zákazníka, a uskuteèòuje se podle OP.
Dodávka je provádìna øádnì a vèas v souladu s Øádem provozovatele distribuèní soustavy
a podle smlouvy o pøipojení.
2. Obchodník se zavazuje Zákazníkovi dodávat plyn a takté zajistit distribuci plynu a sluby
strukturování (dále jen distribuèní sluby) a Zákazník se zavazuje Obchodníkovi zaplatit cenu
plynu a dalích slueb stanovenou Obchodníkem a rovnì i cenu za distribuèní sluby a dalí
platby podle Cenového rozhodnutí Energetického regulaèního úøadu (dále jen ERÚ).
3. PDS zajiuje podle pøísluných právních pøedpisù mìøení dodávek plynu, vèetnì vyhodnocování
a pøedávání výsledku mìøení a dalích nezbytných informací pro vyúètování dodávky plynu.
4. Zákazník je povinen zajistit pøístup k mìøidlu (plynomìru) za úèelem provedení kontroly, odeètu,
oprav, údrby, výmìny èi odebrání mìøidla (plynomìru), a to rovnì pøi ukonèení odbìru nebo
pøeruení dodávky plynu. Neumoní-li Zákazník v pøedem oznámené dobì odeètu pøístup k mìøidlu
(plynomìru) a nesdìlí-li ovìøitelné údaje o namìøeném mnoství plynu do tøí dnù od doruèení
výzvy k nahláení stavu mìøidla, vyúètuje Obchodník spotøebu plynu podle spotøeby z minulého
srovnatelného období nebo výpoètem podle poètu, druhu a pøíkonu nainstalovaných spotøebièù
v souladu s pøíslunými ustanoveními právních pøedpisù. Stejným zpùsobem je Obchodník oprávnìn
vyúètovat spotøebu plynu v pøípadì poruchy mìøidla (plynomìru). Odeèet je provádìn nejménì
jednou za fakturaèní období.

2. Obchodník je oprávnìn mìnit cenu za plyn stanovenou ceníkem. Tato zmìna musí být Zákazníkovi
oznámena nejménì 30 dnù pøede dnem nabytí úèinnosti nového ceníku formou zveøejnìní
prostøednictvím webových stránek Obchodníka, v kontaktním místì Obchodníka nebo jiným
vhodným zpùsobem. Toto oznámení se pokládá za návrh zmìny ceny za plyn a musí v nìm být
urèeno datum, od nìho je úèinná zmìnìná cena za plyn.
3. V pøípadì dochází-li ke zvýení ceny za plyn a Zákazník nesouhlasí s úpravou výe ceny za plyn,
je oprávnìn od smlouvy odstoupit dle pøísluného ustanovení zákona è. 458/2000 Sb. Právo
odstoupit od smlouvy mùe Zákazník uplatnit nejpozdìji do deseti dnù pøede dnem úèinnosti
zmìnìné ceny za plyn. V oznámení o odstoupení musí být odkaz na toto ustanovení OP. V pøípadì,
e Zákazník odstoupí od smlouvy podle tohoto odstavce, smlouva zaniká ke dni, který bezprostøednì
pøedchází dni, k nìmu mìla nabýt úèinnosti zmìnìná cena za plyn. V opaèném pøípadì se má
za to, e Zákazník akceptoval zmìnìnou cenu za plyn a je povinen zmìnìnou cenu za plyn
Obchodníkovi platit.
4. Zákazník se zavazuje, e za dodaný a odebraný plyn bude platit Obchodníkovi zálohy. V návaznosti
na cenové úpravy a spotøebu posledních fakturaèních období si Obchodník vyhrazuje právo
jednostrannì upravovat výi nebo èetnost záloh pro následující fakturaèní období. Obchodník je
oprávnìn provádìt úpravu výe nebo èetnost záloh i v prùbìhu fakturaèního období, pokud je
zøejmì nepøimìøená velikosti odbìru nebo dojde ke zmìnì cen plynu. Zákazník mùe poádat
o zmìnu záloh v pøípadì, e jejich výe neodpovídá zmìnìným podmínkám ve velikosti odbìru
plynu.
5. Obchodník se zavazuje vystavovat daòový doklad s náleitostmi dle pøísluných právních pøedpisù
na základì dodaného odeètu mìøidla (plynomìru) od pøísluného PDS, a to po ukonèení fakturaèního
období nebo pøi ukonèení smluvního vztahu, jako i v pøípadì pøeruení dodávky plynu v dùsledku
poruení smlouvy Zákazníkem. Ve faktuøe budou vyúètovány zaplacené zálohy pro pøísluné
fakturaèní období.
6. V pøípadì, e Obchodník má vùèi Zákazníkovi splatnou pohledávku, je oprávnìn pouít pøeplatek
vyúètování k jednostrannému zapoètení proti jeho splatné pohledávce vùèi Zákazníkovi. V opaèném
pøípadì se Obchodník zavazuje vrátit pøeplatek Zákazníkovi.
7. Pøi vyúètování dodávky plynu je Obchodník oprávnìn pøevést do dalího zúètovacího období
pøeplatky nebo nedoplatky, jejich výe nepøesáhla 200,- Kè.
8. Jakákoliv platba se povauje za splnìnou, je-li pouit správný variabilní symbol, èíslo úètu, èástka
a pøípadnì dalí identifikaèní údaje dle smlouvy. Platba musí být uhrazena dle zpùsobu úhrady
sjednaného ve smlouvì, a to nejpozdìji do data splatnosti.

5. Zákazník je povinen odebírat plyn za dohodnutých podmínek pouze pøes mìøidlo (plynomìr),
které pøipojil PDS nebo jím povìøená osoba.

9. Pøipadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem
splatnosti nejblií následující pracovní den.

6. Obchodník je povinen dodat sjednané mnoství plynu do místa spotøeby Zákazníka stanoveného
ve smlouvì, v kvalitì stanovené pøíslunými právními pøedpisy. Dodávka je splnìna pøechodem
plynu pøes mìøidlo (plynomìr) do místa spotøeby Zákazníka.

10. Pro pøípad prodlení s platbami dle smlouvy si strany sjednávají povinnost dluníka zaplatit úrok
z prodlení v zákonné výi.

7. Obchodník se zavazuje pøevzít za Zákazníka odpovìdnost za odchylku podle pøísluných právních
pøedpisù. Tato povinnost Obchodníka nezavazuje v pøípadì soubìné dodávky více dodavatelù
do místa spotøeby.
8. Zákazník se zavazuje oznamovat Obchodníkovi bez zbyteèného odkladu vekeré zmìny údajù
uvedených ve smlouvì.
9. V pøípadì zmìny ceny nemusí Obchodník zajistit provedení zvlátního odeètu a pøi stanovení
odebraného mnoství plynu bude postupováno dle pøísluných právních pøedpisù.
10. Pokud Zákazník oznámí Obchodníkovi stav mìøidla pøi zmìnì ceny plynu, zaeviduje Obchodník
tento odeèet v pøípadì, e mu bude doruèen nejpozdìji do 14 kalendáøních dnù od této zmìny
a za pøedpokladu, e nahláený odeèet nebude zjevnì nepøimìøený druhu a skladbì spotøebièù
Zákazníka. Obchodník si vyhrazuje právo nepøihlíet k pozdìji oznámeným stavùm mìøidla.
11. Zákazník je povinen uhradit Obchodníkovi náklady spojené se zahájením, pøeruením, obnovením
nebo ukonèením dodávky plynu v pøípadech dle ustanovení èl. 5. OP (dále jen dalí náklady)
a dále náklady na zasílání výzev, upomínek a obdobných listin ke splnìní povinností Zákazníka
vyplývajících ze Smlouvy.

Èl. 3  Stanovení ceny, záloh, vyúètování a platebních podmínek
1. Cena za dodávku plynu je urèena takto:
a) cena distribuce plynu je stanovena ERÚ jako cena pevná v Cenovém rozhodnutí ERÚ podle
Sazeb distribuce plynu (dále jen Sazba). Subjekty si nemohou dohodnout ceny jiné;

11. Pøi neoprávnìném odbìru je Zákazník povinen uhradit skuteènì vzniklou kodu. Nelze-li vzniklou
kodu prokazatelnì stanovit, je náhrada kody vypoètena podle vyhlákyè.108/2011Sb.
12. Zákazník se zavazuje uhradit Obchodníkovi vekeré poplatky spojené s pøeruením dodávky
zemního plynu z dùvodù neoprávnìného odbìru plynu Zákazníka, které vùèi Obchodníkovi uplatní
PDS.
13. Zákazník kategorie Maloodbìratel se zavazuje informovat Obchodníka o pouití plynu k jiným
úèelùm ne pro výrobu tepla, s výjimkou pøípadù, kdy tak uèinil pøi uzavøení smlouvy. Zákazník
se dále zavazuje informovat Obchodníka o vech zmìnách a nastalých skuteènostech na jeho
stranì, které mají nebo mohou mít vliv na povinnost placení danì ze zemního plynu dle zák.
è. 261/2007 Sb., o stabilizaci veøejných rozpoètù, èást 45. Obchodník je povinen zohlednit
rozhodné skuteènosti a od okamiku doruèení oznámení ze strany Zákazníka.
14. Obchodník si vyhrazuje právo zpoplatnit vybrané sluby èástkou dle platného Ceníku vybraných
slueb stanoveného Obchodníkem

Èl. 4  Reklamace
1. Zjistí-li Obchodník nebo Zákazník chyby nebo omyly pøi vyúètování plateb dle smlouvy, vzniklé
nesprávným odeètem mìøidla, pouitím nesprávné konstanty mìøidla (plynomìru) oproti skuteènì
technicky moné konstantì, chybou mìøidla (plynomìru), pouitím nesprávné ceny (sazby),
poèetní nebo tiskovou chybou apod., pøedá druhé smluvní stranì písemnou výzvu k odstranìní
vady a k její nápravì (dále jen reklamace).
Reklamace bude obsahovat zejména:
a) èíslo reklamované faktury,

b) cena za sluby operátora trhu je stanovena ERÚ jako pevná cena v Cenovém rozhodnutí ERÚ.
Subjekty si nemohou dohodnout ceny jiné;

b) èíslo místa spotøeby,

c) cena ostatních slueb dodávky (dále jen cena za plyn) je stanovena Obchodníkem v Ceníku
Obchodníka (dále jen Ceník).

d) odùvodnìní reklamace a dalí dùleité skuteènosti rozhodné pro posouzení reklamace.

d) k cenám uvedeným v písm. a), písm. b) a písm. c) tohoto èlánku se pøipoèítává daò z plynu,
daò z pøidané hodnoty, popøípadì dalí danì a poplatky stanovené pøíslunými právními
pøedpisy, a to ve výi a zpùsobem stanoveným pøísluným právním pøedpisem.

c) èíslo a stav mìøidla (plynomìru) ke dni podání reklamace, pokud reklamuje Zákazník,

2. Zákazník uplatní reklamaci u Obchodníka nejpozdìji do 30 dnù ode dne doruèení faktury, v ní
se reklamovaná skuteènost vyskytla, jinak se má za to, e údaje uvedené Obchodníkem ve faktuøe
jsou správné.

3. Reklamace, s výjimkou reklamace zcela zjevné chyby èi omylu, nemá odkladný úèinek na splatnost
vyúètování. Reklamace bude proetøena a výsledek vèetnì pøípadného vypoøádání bude proveden
dle platných právních pøedpisù.
4. Vydá-li Obchodník na ádost Zákazníka potvrzení o splnìní urèitého dluhu (kvitanci), nepøedstavuje
takové potvrzení dùkaz toho, e Zákazník splnil také to, co bylo splatné døíve. Vydá-li Obchodník
kvitanci na jistinu, nemá se za to, e bylo vyrovnáno také pøísluenství. Zákazník je oprávnìn
poadovat vydání kvitance dle § 1949 odst. 2 zákona è. 89/2012 Sb., obèanského zákoníku,
pouze proti pøedloení potvrzení nebo jiného dùkazu o poukázání dluhu na úèet Obchodníka.
Obchodník není povinen kvitanci vydat v jiné neli elektronické formì.

Èl. 5  Pøeruení dodávek, ukonèení a zánik smlouvy
1. Obchodník je oprávnìn ukonèit nebo pøeruit dodávku plynu zejména v pøípadech, kdy:
a) je PDS oprávnìn omezit nebo pøeruit dodávku plynu dle Energetického zákona,
b) Zákazník poruí své závazky vyplývající ze smlouvy, zejména v pøípadì opakovaného neplacení
smluvených záloh nebo neplacení faktury,
c) Zákazník neumoní pøístup k mìøidlu (plynomìru),
d) Zákazník pouívá k odbìru plynu neohláená odbìrná plynová zaøízení,
2. Smlouvu lze ukonèit:
a) písemnou dohodou, zejména v pøípadech, kdy Zákazník doloí, e ukonèuje odbìr plynu v místì
spotøeby z dùvodu zmìny sídla, bydlitì, pøevodu nemovitosti apod.; obchodník si vyhrazuje
právo dohodu neuzavøít.
b) Je-li Smlouva uzavøena na dobu neurèitou, lze ji jednostrannì písemnì vypovìdìt kteroukoli
smluvní stranou. Výpovìdní doba èiní 3 mìsíce a poèíná bìet prvním dnem kalendáøního
mìsíce následujícího po doruèení písemné výpovìdi.
c) Je-li Smlouva uzavøena na dobu urèitou a Zákazník ve lhùtì nejpozdìji 3 kalendáøních mìsícù
pøed uplynutím doby, na kterou byla uzavøena, neoznámí Dodavateli písemnou formou, e trvá
na jejím ukonèení, prodluuje se smlouva o dobu, na kterou byla sjednána, a to i opakovanì
za stejných podmínek vyjma ceny.
3. Obchodník si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy zejména v pøípadech, kdy Zákazník:
a) nesplní dùleitou povinnost vyplývající mu ze smlouvy,
b) pøestane mít monost odebírat plyn v místì spotøeby, pro které je tato smlouva uzavøena,
c) pokud se prokáe, e údaje uvedené Zákazníkem ve smlouvì jsou nepravdivé,
d) v pøípadì neoprávnìného odbìru dle Energetického zákona.
4. Smluvní strany se dohodly, e úèinky odstoupení od smlouvy nastávají okamikem doruèení
projevu vùle oprávnìné strany odstoupit od smlouvy druhé smluvní stranì nebo tøetím dnem poté,
kdy druhá smluvní strana nepøevzala zásilku obsahující projev vùle odstoupení i pøesto, e jí tato
byla doruèována na adresu uvedenou ve smlouvì nebo veøejnì pøístupných rejstøících.
5. Zákazník se zavazuje pøed ukonèením odbìru plynu provést odhláení odbìru u Obchodníka, dále
dohodnout termín odpojení mìøidla (plynomìru) nebo pøevedení místa spotøeby na nového
Zákazníka za jeho úèasti; pokud Zákazník neumoní PDS nebo jím povìøené osobì provést
koneèný odeèet nebo odpojit mìøidlo (plynomìr), odpovídá Zákazník za celý odbìr a doté doby,
kdy PDS bude moci tak uèinit.
6. Zákazník, v postavení spotøebitele, který uzavøel tuto smlouvu s dritelem licence distanèním
zpùsobem nebo mimo obchodní prostory dritele licence, má ètrnáctidenní lhùtu pro odstoupení
od této smlouvy dle obèanského zákoníku ode dne jejího uzavøení.
7. V pøípadì smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdruených slubách dodávky elektøiny nebo
plynu, kterou pøi zmìnì dodavatele uzavøel zákazník v postavení spotøebitele s dritelem licence
distanèním zpùsobem nebo mimo obchodní prostory dritele licence, je zákazník oprávnìn bez
sankce vypovìdìt smlouvu uzavøenou na dobu neurèitou nebo urèitou, ve lhùtì do patnáctého
dne po zahájení dodávky plynu. Lhùta je zachována, je-li v jejím prùbìhu výpovìï odeslána driteli
licence. Výpovìdní doba èiní 15 dnù a poèíná bìet prvním dnem mìsíce následujícího po doruèení
výpovìdi. Tím nejsou dotèena práva a povinnosti zákazníka a dritele licence podle tohoto zákona
týkající se sjednané výpovìdi smlouvy uzavøené na dobu neurèito.
8. Zákazník, který je spotøebitelem ve smyslu obèanského zákoníku, má za podmínek stanovených
v ustanovení § 1829 a násl. Obèanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení
dùvodu do 14 dnù od uzavøení Smlouvy, pokud byla Smlouva uzavøena za pouití prostøedkù
komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Obchodníka. Vzor odstoupení
zveøejnil obchodník svých webových stránkách www.quantumas.cz.
9. Kadý úèastník je oprávnìn od Smlouvy odstoupit na základì pravomocného rozhodnutí
insolvenèního soudu o prohláení úpadku proti druhému Úèastníkovi.

Èl. 6  Doruèování
1. Vekerá sdìlení, podání a oznámení mezi Obchodníkem a Zákazníkem mohou být doruèována
prostøednictvím poskytovatelù potovních slueb, kurýrních slueb a rovnì elektronickými
prostøedky (fax, e-mail, sms), pokud kontaktní údaje pro uití elektronických prostøedkù poskytl
Zákazník Obchodníkovi pøi uzavøení smlouvy nebo kdykoliv bìhem smluvního vztahu.
2. Písemnosti adresované druhé smluvní stranì odeslané prostøednictvím poskytovatele potovních
slueb se povaují za doruèené tøetí pracovní den od jejich prokazatelného odeslání na adresu
uvedenou ve smlouvì.

Èl. 7  Ostatní ujednání
1. V souladu s ustanovením zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjích
pøedpisù, Zákazník souhlasí, aby Obchodník v zájmu evidence øádného plnìní zákazníkových
závazkù, jako i za úèelem nezbytné ochrany práv Obchodníka vyplývající mu ze smlouvy,
v nezbytném rozsahu shromaïoval, zpracovával a uchovával osobní údaje Zákazníka uvedené
ve smlouvì. Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány automatizovanì i manuálnì a mohou být
zpøístupnìny zamìstnancùm Obchodníka, zpracovatelùm, s nimi má Obchodník uzavøenou
smlouvu o zpracování osobních údajù, pøípadnì dalí osobì v souladu se zákonem o ochranì
osobních údajù.
2. Právní vztahy Obchodníka a Zákazníka touto smlouvou zaloené se øídí pøíslunými ustanoveními
zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjích pøedpisù, v obchodních vztazích
ustanoveními zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znìní pozdìjích pøedpisù,
Energetickým zákonem a jejich provádìcími pøedpisy v platném znìní.
3. Spory mezi smluvními stranami vzniklé ze smlouvy budou øeeny obecnými soudy dle platných
právních pøedpisù. Smluvní strany si sjednávají, e v obchodních vìcech je místnì pøísluným
soudem obecný soud, dle sídla Obchodníka.
4. Pouèení o mimosoudním øeení spotøebitelských sporù: Dozor v energetických odvìtvích a dozor
nad dodrováním povinností stanovených zákonem o ochranì spotøebitele v oblasti podnikání
v elektroenergetice vykonává Energetický regulaèní úøad (dále jen ERÚ, www.eru.cz). Zákazníci
v postavení spotøebitele mohou dle zákona è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele, mimosoudnì
øeit spory vyplývající ze smlouvy v oblasti elektroenergetiky a plynárenství u ERÚ, a to v rozsahu
jeho pùsobnosti stanovené zákonem è. 458/2000 Sb., energetický zákon.
5. V pøípadì ádosti o pøedèasné ukonèení Smlouvy na dobu urèitou, je Obchodník oprávnìn úètovat
Zákazníkovi smluvní poplatek ve výi 5.000,- Kè pro kategorii Domácnost. V pøípadì znemonìní
dodávek plynu z dùvodu zmìny dodavatele nebo z dùvodu pøedèasného ukonèení Smlouvy na
dobu urèitou v rozporu s touto smlouvou, je Obchodník oprávnìn úètovat Zákazníkovi smluvní
pokutu ve výi 5.000,- Kè pro kategorii Domácnost. Pro jiné kategorie pøedèasné ukonèení smlouvy
na dobu urèitou není moné, ledae by z tìchto OP, ze smlouvy nebo ze zákona plynulo nìco
jiného. Pro pøípad poruení zákazu pøedèasného ukonèení smlouvy na dobu urèitou pro jinou
kategorii ne je Domácnost, sjednává se smluvní pokuta stanovená jako souèin nespotøebované
èásti ekvivalentu roèní spotøeby dodávky za období do øádného ukonèení Smlouvy daného
odbìrného místa v MWh zadaného v informaèním systému OTE a jednotkové Ceny ve výi
200 Kè/MWh. Za období do øádného ukonèení Smlouvy se pro tento úèel povauje u Smlouvy
na dobu urèitou poèet mìsícù zbývajících do uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy. Pro pøípad
poruení zákazu pøedèasného ukonèení smlouvy na dobu neurèitou pro jinou kategorii ne je
Domácnost, sjednává se smluvní pokuta stanovená jako souèin nespotøebované èásti ekvivalentu
roèní spotøeby dodávky za období do øádného ukonèení Smlouvy daného odbìrného místa v MWh
zadaného v informaèním systému OTE a jednotkové Ceny ve výi 200 Kè/MWh. Za období do
øádného ukonèení Smlouvy se pro tento úèel povauje u Smlouvy na dobu neurèitou období
3 mìsícù.
6. Obchodník má právo stávající OP mìnit a/nebo je nahradit novými z dùvodu zmìn legislativy,
podmínek na trhu s energiemi èi za úèelem oboustrannì vyváené optimalizace právních vztahu
se Zákazníky. Obchodník je povinen zveøejnit novelizované, resp. nové znìní OP nejménì 30 dnù
pøede dnem jeho úèinnosti, a to vystavením na kontaktním místì Obchodníka a na svých webových
stránkách. Novelizované, resp. nové OP jsou ode dne jejich úèinnosti závazné pro dalí smluvní
vztah podle Smlouvy. Toto oznámení se pokládá za návrh zmìny OP a musí v nìm být urèeno
datum, od nìho má ke zmìnì dojít. V pøípadì uveøejnìní oznámení Obchodníkem je Zákazník
oprávnìn písemnì odstoupit od smlouvy; odstoupení od smlouvy pøedstavuje stranami smlouvy
dohodnutý výluèný nástroj pro vyjádøení nesouhlasu s návrhem zmìny OP. Právo odstoupit mùe
Zákazník vyuít pouze do 10 dnù pøede dnem nabytí úèinnosti nových OP a v odstoupení musí
být uveden výslovný odkaz na toto ustanovení OP. V pøípadì, e odstoupení nebude písemné,
nebude obsahovat výslovný odkaz na toto ustanovení OP, nebo bude Obchodníkovi doruèeno po
uplynutí stanovené lhùty, je neplatné. V pøípadì, e Zákazník odstoupí postupem podle tohoto
èlánku, smlouva zaniká ke dni, který bezprostøednì pøedchází dni, k nìmu mìly nabýt úèinnosti
nové OP. V pøípadì, e Zákazník po uveøejnìní oznámení Obchodníkem neodstoupí zpùsobem
podle tohoto èlánku, má se za to, e akceptoval návrh na zmìnu OP, a je povinen plnit smlouvu
podle nových OP, je jsou pak pro obì smluvní strany závazné.

Tyto OP (obchodní podmínky) byly vydány QUANTUM, a.s., dne 1. 9. 2021 s úèinností od 2. 10. 2021

Prohláení zákazníka
Zákazník èestnì prohlauje, e je oprávnìný zákazník pro uvedené místo spotøeby a nebo je zplnomocnìn jednat jménem tohoto oprávnìného zákazníka.
Zákazník podpisem této smlouvy potvrzuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

e je seznámen a pochopil vechny okolnosti týkající se uzavøení této smlouvy, zejména byl seznámen s ceníkem Dodavatele a ostatními podmínkami smluvního vztahu,
e byl srozumìn s tìmito OP a nemá proti nim ádné výhrady,
e mu byla ponechána kopie Smlouvy vèetnì OP, kterou podepsal bez jakéhokoliv nátlaku za plného vìdomí a dále mu byl pøedán aktuální ceník Dodavatele,
e se Obchodník choval dle etického kodexu, se kterým byl zákazník seznámen,
e byl informován pøed podpisem smlouvy, jejím pøedmìtem je dodávka plynu a související sluby, o skuteènosti, e jejím uzavøením dochází ke zmìnì obchodníka s plynem,
e byl pouèen o právu odstoupit od smlouvy.

