POTVRZENÍ REGISTRACE A REKAPITULACE ZADANÝCH ÚDAJŮ V PŘIHLÁŠCE K
PROJEKTU KOLIBŘÍK ENERGIE A.S.
Tímto potvrzujeme přijetí Vaší registrace do projektu Kolibřík Energie a.s. (dále jen „Projekt“) a níže rekapitulujeme
Vámi zadané údaje. Pokud uvedené údaje obsahují chybu, nebo jsou nepřesné, sdělte nám správné na
kontrola@setrimeobcanum.cz.
Jméno, příjmení (název firmy):
Datum narození (IČ/DIČ):
E-mail:
Telefon:
Adresa trvalého bydliště (sídlo firmy):
Korespondenční adresa:
Poznámka:

1. ELEKTŘINA
Odběrné místo elektřiny č. 1, EAN:
Stávající dodavatel:
Adresa odběrného místa:
Podepsaná smlouva s dalším dodavatelem / kterým:
Žádost o ukončení smlouvy stávajícího dodavatele:
Termín ukončení smlouvy:
Zvolený produkt:
Distribuční sazba / jistič:
Roční spotřeba VT / NT:
Fotovoltaika na odběrném místě:
Výše / frekvence / způsob úhrady záloh:
Číslo účtu / SIPO:

2. ZEMNÍ PLYN
Odběrné místo zemního plynu č. 1, EIC:
Stávající dodavatel:
Adresa odběrného místa:
Podepsaná smlouva s dalším dodavatelem / kterým:
Žádost o ukončení smlouvy stávajícího dodavatele:
Termín ukončení smlouvy:
Roční spotřeba:
Výše / frekvence / způsob úhrady záloh:
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Číslo účtu / SIPO:

OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje sdělené nám v rámci Projektu jsou u nás v bezpečí a budou zpracovávány výhradně za
účelem Projektu, přičemž k jejich ochraně jsme přijali adekvátní organizačně-technická opatření. Vážně
bereme nejen ochranu dat, ale též ochranu Vašeho soukromí. Z tohoto důvodu jsme přijali zásady
zpracování osobních údajů dostupné na našich webových stránkách.

SHRNUTÍ PODMÍNEK ÚČASTI V PROJEKTU A OBSAH UZAVŘENÉ DOHODY
1. Společnost Občanům s.r.o., IČO: 06380964, se sídlem: Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno, sp. zn. C 101777
vedená u Krajského soudu v Brně, je hrdým partnerem a administrátorem Projektu, pro který zajišťuje
kompletní administrativní servis, včetně zajištění změny dodavatele účastníků Projektu za účelem dosažení
maximální úspory pro klienta (dále jen „Občanům“ nebo jen „my“).
2. Webové stránky Projektu: www.kolibrik-energie.cz, e-mail: info@kolibrik-energie.cz, infolinka pro účastníky
zapojené do Projektu: 530 519 019, infolinka pro nové zájemce o registraci do Projektu: 530 519 019
3. Na základě Vaší registrace do Projektu (formou webového formuláře) došlo ke vzniku dohody mezi Vámi,
coby účastníkem Projektu, a námi, coby administrátorem Projektu (služba), s následujícím obsahem.
4. Na základě uzavřené dohody pro Vás budeme vykonávat činnost vedoucí ke zprostředkování uzavření
smlouvy o dodávkách energií mezi Vámi, coby odběratelem, a novým Dodavatelem pro roky 2021-2022 (za
ceny energií pro roky 2021-2022, které jsou uvedeny na webových stránkách Dodavatele v rámci Projektu
www.kolibrik-energie.cz, a pro následující roky dle aktuálního ceníku vybraného dodavatele v rámci Projektu).
5. Novým dodavatelem energií (elektřina/plyn) pro roky 2021-2022 bude dodavatel Kolibřík Energie a.s., IČO:
27735001, se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín (dále jen „Dodavatel“).
6. V rámci registrace do Projektu jste též odsouhlasili dohodu o zastupování v rámci Projektu, na základě které
za Vás vyřídíme kompletní administrativu spojenou s procesem změny dodavatele, tedy zejména ukončení
stávající dodavatelské smlouvy a uzavření nové dodavatelské smlouvy s Dodavatelem, samozřejmě vždy tak,
aby Vaše práva byla v maximální míře šetřena. Novou dodavatelskou smlouvu za Vás s Dodavatelem
uzavíráme my na základě plné moci od Vás, tedy obsah dohody o zastupování v rámci Projektu též tvoří
součást smluvního vztahu mezi námi a Vámi.
7. Dovolujeme si Vás upozornit, že ke zprostředkování uzavření dodavatelské smlouvy nemusí z různých
důvodů dojít (např. Dodavatel odmítne smlouvu uzavřít, Vaše stávající smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny/plynu neumožní připojení k Dodavateli, případně z důvodu vyšší moci nebo jiných důvodů,
které nejsme schopni ovlivnit). V takovém případě i nadále zůstáváte u Vašeho stávajícího dodavatele a nic se
pro Vás nemění.
8. Kompletní znění smluv, které za Vás budeme uzavírat s Dodavatelem Kolibřík Energie a.s. (včetně ceníku) pro
roky 2021-2022, jsou na www.kolibrik-energie.cz/dokumenty. V případě změny smluvní dokumentace
Dodavatele si vyhrazujeme právo uzavřít aktuální smluvní dokumentaci Dodavatele (ceny pro roky 2021-2022
se však měnit nemohou). O uzavření dodavatelské smlouvy s Dodavatelem Vás budeme bezodkladně
informovat a smlouva Vám bude zaslána.
9. Za naši činnost nám ani jinému subjektu nic neplatíte (ani žádné poplatky, náklady, zálohy apod.). V případě
uzavření dodavatelské smlouvy hradíte cenu energií a souvisejících služeb (např. distribuce apod.) přímo
Dodavateli.
10. Dohoda uzavřená mezi námi a Vámi, vzniklá na základě Vaší registrace do Projektu, je uzavřena na dobu
neurčitou. Dohodu může kterákoliv smluvní strana vypovědět z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu,
výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi a
skončí posledním dnem příslušného měsíce. Dohoda bude trvat do doby, než dojde k jejímu řádnému
ukončení (odstoupením, výpovědí, či jinak), v takovém případě zaniká též udělená plná moc. Ukončení
dohody uzavřené mezi námi a Vámi nemá vliv na trvání a platnost dodavatelské smlouvy s Dodavatelem,
došlo-li již k jejímu uzavření.
11. Odpovědi na Vaše případné dotazy, další informace, formuláře, a další dokumentaci lze nalézt na našich
webových
stránkách
www.setrimeobcanum.cz,
resp.
webových
stránkách
Dodavatele
www.kolibrik-energie.cz. V případě potřeby se na nás můžete též obrátit e-mailem, telefonicky či na
korespondenční adresu uvedenou výše.
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