Prodejní kanál:

$&&526

Identifikační kód OZ / KID:

,ɆɇɌɅɊ

Číslo smlouvy:

ɆɍɋɋɍɈ

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě nízkého napětí (dále jen „Smlouva“)
Dodavatel
E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice | IČ: 26078201 | DIČ: CZ26078201
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390
Zastoupený E.ON Česká republika, s.r.o. | IČ: 25733591 | DIČ: CZ25733591
Kontakt: E.ON Zákaznická linka 800 77 33 22, info@eon.cz, www.eon.cz

Zákazník		

Kategorie:

Jméno a příjmení / Název firmy:

2EHF2KUREHF

Rodné číslo / IČ,DIČ:

ɅɅɇɉɆɉɎɆ

Adresa sídla firmy:

85\EQìNġ,,ɈɅ2KUREHF2KUREHFɇɊɇɉɊ

Společnost je zapsána v OR vedeném u KS / v jiné evidenci:

3RGQLNDWHO



85\EQìNġ,,ɈɅ2KUREHF2KUREHFɇɊɇɉɊ

Adresa pro doručování:

SRGDWHOQD#RKUREHFF]
E-mail:		
Osoba oprávněna jednat za Zákazníka:

ɌɈɋɋɇɆɎɇɇ

Telefon:

,QJ2WDNDU-DQHEDGDWXPQDUR]HQìɈɅɉɆɎɉɎ

Předmět a obsah Smlouvy

Závazek Dodavatele dodávat Zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno, na vlastní účet a v potřebném rozsahu související služby
v elektroenergetice a závazek Zákazníka zaplatit Dodavateli cenu za dodanou elektřinu a cenu za související služby v elektroenergetice.
Proces:

1RYĨRGEÞU

Odběrné místo
Adresa odběrného místa:
Kód EAN:

SDUFÕɉɋɎɆNě2KUREHF 2KUREHF ɇɊɇɉɊ

ɍɊɎɆɍɇɉɅɅɋɆɅɇɎɎɅɍɅ

Předpokládaná roční spotřeba:		
ɆɊ0:K

Typ měření:

Distribuční sazba:		
&ɅɇG

Hodnota hlavního jističe:

&
Ɉ[ɇɅɅ$

V případě, kdy údaj o typu měření a/nebo hodnotě hlavního jističe a/nebo distribuční sazbě uvedený v této Smlouvě je jiný, než údaj evidovaný
u příslušného provozovatele distribuční soustavy (dále jen „Distributor“), dohodly se smluvní strany, že platí údaj evidovaný Distributorem.

Doba platnosti a účinnosti Smlouvy

Tato Smlouva je platná ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinná zahájením dodávky dle této Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu
určitou na 24 měsíců od data zahájení dodávky (tj. „Základní smluvní období“). O tomto termínu bude Zákazník informován v dopise. Sjednává se
možnost automatického prodloužení Smlouvy o 1 rok, a to i opakovaně (tj. „Následující smluvní období“). K prodloužení Smlouvy nedojde, pokud
jedna ze smluvních stran doručí nejpozději 90 dní před koncem sjednané doby trvání Smlouvy písemné sdělení druhé smluvní straně, že trvá na
ukončení Smlouvy uplynutím sjednané doby.
Předpokládané datum zahájení dodávky od E.ON:

ɇɅɎɇɅɇɅ

Produktová řada a cena
Produkt dodávky elektřiny:

67$1'$5'

Produktová řada: Pro Základní smluvní období se sjednává produktová řada Variant PRO a cena za dodávku elektřiny, která je pro toto období
neměnná, je stanovena Ceníkem Variant PRO 24 Leden 2020 přiloženým ke Smlouvě. Pro Následující smluvní období se sjednává produktová řada
Variant a cena za dodávku elektřiny bude stanovena Ceníkem Variant, zveřejněným ke dni uzavření této Smlouvy na www.eon.cz.

ID smlouvy:
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Platební podmínky (Způsob úhrady)
Výše zálohy do nejbližšího zúčtování (Kč): ɆɅɅɅ

Zálohové období (cyklus záloh): 0ÞVìÕQìLQWHUYDO]ÈORK

Způsob úhrady faktury:

3čHYRG]ěÕWX

Číslo účtu / kód banky:

ɅɅɅɌɈɇɇɊɅɉ

Způsob zasílání faktur:

(OHNWURQLFNÈIDNWXUD IRUPÈW3') SRGDWHOQD#RKUREHFF]

Způsob úhrady záloh:

3čHYRG]ěÕWX

ɅɋɅɅ

Údaje o smluvních vztazích Zákazníka se stávajícím dodavatelem
Stávající dodavatel elektřiny:



Produktová řada: 

Smlouva se stávajícím dodavatelem uzavřená: 
Výpovědní lhůta: 

Podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny
-

-

Smluvní vztah se dále řídí Obchodními podmínkami dodávky elektřiny pro odběrná místa připojená z hladiny nízkého napětí (dále jen „OP“),
které jsou součástí této Smlouvy, a příslušným ceníkem dle článku „Produktová řada a cena“ (dále jen „ceník“).
Pro Následující smluvní období má Dodavatel právo cenu za dodávku elektřiny v příslušném ceníku jednostranně měnit z důvodů změny cen na
velkoobchodním trhu s energiemi, změny devizového kurzu, změny cen nakupovaných služeb, legislativních změn a změny rozsahu služeb
poskytovaných zákazníkům. Dodavatel má právo OP jednostranně kdykoli měnit z důvodů změn legislativy, změn podmínek na trhu s energiemi,
nutnosti ošetření rizik smluvního vztahu, inovace poskytovaných služeb či za účelem optimalizace právních vztahů se Zákazníkem. Zvýšení ceny
za dodávku elektřiny nebo změna OP bude zveřejněna na internetových stránkách Dodavatele a oznámena Zákazníkovi alespoň jedním z následujících
způsobů: zasláním dopisu, e-mailu nebo sms, prostřednictvím zákaznického portálu Dodavatele (Energie24), nebo jiným prokazatelným způsobem.
V případě nesouhlasu s takovou změnou má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit, a to v souladu s příslušným právním předpisem.
V případě, že Zákazník neplní platební povinnosti a Dodavatel mu prokazatelně zašle písemnou upomínku, je oprávněn v této souvislosti Zákazníkovi
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli tuto smluvní pokutu.
V případě, že Zákazník poruší povinnost dle odst. 2.2 nebo 2.3 OP, zavazuje se zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
Případný přeplatek či doplatek do výše 99 Kč včetně, který vznikne při vyúčtování sdružených služeb dodávky elektřiny, je Dodavatel oprávněn
převést do příštího fakturačního období, s čímž Zákazník výslovně souhlasí.
V případě, že při změně dodavatele dojde k situaci uvedené v § 51 odst. 4) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, tj. probíhá odběr elektřiny
v odběrném místě Zákazníka po dobu kratší než 10 pracovních dní bez smluvního subjektu zúčtování evidovaného pro odběrné místo Zákazníka,
smluvní strany se dohodly, že se považuje za zahájení dodávky elektřiny den, od kterého nese Dodavatel odpovědnost za odchylku v odběrném
místě Zákazníka, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Poznámky


ID smlouvy:
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Závěrečná ustanovení
7DWR6PORXYDVHX]DYìUÈQD]ÈNODGÞQÈYUKX=ÈND]QìNDXÕLQÞQÜKRSURVWčHGQLFWYìPLQWHUQHWRYÜKRSRUWÈOX'RGDYDWHOHDWRSìVHPQÞY
HOHNWURQLFNÜSRGREÞYHIRUPÈWX3')SčLÕHPĭVRXÕÈVWìWRKRWRMHGQRKR3')GRNXPHQWXMVRXYHGOHYODVWQìKRWH[WX6PORXY\LWH[W\23
FHQìNġDYSčìSDGÞ]ÈND]QìNDVSRWčHELWHOH,QIRUPDFHDVGÞOHQìSčHGX]DYčHQìP6PORXY\

=ÈND]QìNÕLQìQÈYUKQDX]DYčHQìWÜWR6PORXY\HOHNWURQLFN\SURVWčHGQLFWYìPLQWHUQHWRYÜKRSRUWÈOX'RGDYDWHOHDWRVYĨP
YODVWQRUXÕQìPSRGSLVHPXÕLQÞQĨPSURVWčHGQLFWYìPHOHNWURQLFNÜKR]Dčì]HQì=ÈND]QìNDGRSOQÞQĨP]DGÈQìPXQLNÈWQìKR606NĂGX
NWHUĨPX'RGDYDWHO]DVODOQDMìPXYHGHQÜWHOHIRQQìÕìVORDSRWYU]XMìFìPNOLNQXWìPQDSROH'RNRQÕLW=ÈND]QìNQÈVOHGQÞSRRGHVOÈQì
QÈYUKX6PORXY\'RGDYDWHOLREGUĭìNRSLLWH[WXQÈYUKX6PORXY\QDVYġMNRQWDNWQìHPDLO/KġWDNSčLMHWìQÈYUKX6PORXY\'RGDYDWHOHP
ÕLQìɈɅGQġRGHGQHRGHVOÈQìQÈYUKX6PORXY\=ÈND]QìNHP0DUQĨPXSO\QXWìPOKġW\QÈYUK=ÈND]QìNDQDX]DYčHQì6PORXY\]DQLNÈ

=ÈND]QìNNOLNQXWìPQDSROH'RNRQÕLW]ÈURYHýXGÞOXMHVRXKODVDE\'RGDYDWHOX]DYčHOV'LVWULEXWRUHPVPORXYXMHMìPĭSčHGPÞWHP
EXGH]DMLđWÞQìVOXĭE\GLVWULEXÕQìVRXVWDY\GRYĨđHXYHGHQÜKRRGEÞUQÜKRPìVWD

=ÈND]QìNNOLNQXWìPQDSROH'RNRQÕLWSURKODđXMHĭH
YHđNHUÜMìPXYHGHQÜLQIRUPDFHDěGDMHXYHGHQÜYUÈPFLSURFHVXX]DYčHQì6PORXY\MVRXSUDYGLYÜěSOQÜDNWXÈOQìDSčHVQÜ
YHđNHUÜěNRQ\YHGRXFìNX]DYčHQì6PORXY\ ]HMPNOLNQXWìQDSROH'RNRQÕLWXGÞOHQìMHGQRWOLYĨFKVRXKODVġSRXĭLWìWHOHIRQX
HPDLOXEDQNěÕWXDWS SURYHGORVREQÞEH]FL]ìKRSčLÕLQÞQì
YHđNHUÜěÕW\DQÈVWURMHQXWQÜSURXÕLQÞQìQÈYUKX6PORXY\DRYÞčHQìWRWRĭQRVWL=ÈND]QìND PRELOQìÕìVORDWG MVRXYHGHQ\QD
MHKRRVREXSRGMHKRYĨKUDGQìNRQWURORXDQHEXGRX]SčìVWXSQÞQ\MLQÜRVREÞ
XYHGHQĨHPDLODWHOHIRQQìPRELOQìÕìVORMVRXSRGMHKRYĨKUDGQìNRQWURORXDQHEXGRX]SčìVWXSQÞQ\MLQÜRVREÞ

'RGDYDWHOMHRSUÈYQÞQRG6PORXY\RGVWRXSLWXNÈĭHOLVHNWHUÜNROLY]YĨđHXYHGHQĨFKSURKOÈđHQìMDNRQHSUDYGLYÜQHěSOQÜÕL
QHSčHVQÜ

'RGDYDWHOPÈSUÈYRVÈPÕLYVRXÕLQQRVWLVWčHWìPLRVREDPLXÕLQLWSčHGX]DYčHQìPWÜWR6PORXY\QH]E\WQÜNURN\NRYÞčHQìWRWRĭQRVWL
=ÈND]QìNDNÕHPXĭVH=ÈND]QìN]DYD]XMH'RGDYDWHOLSRVN\WQRXWQH]E\WQRXVRXÕLQQRVW'RGDYDWHOSčLMPHQÈYUK=ÈND]QìNDQDX]DYčHQì
6PORXY\HOHNWURQLFNĨPSRGSLVHPQÈYUKX6PORXY\DLQIRUPXMHRWRP=ÈND]QìNDQDMHKRNRQWDNWQìHPDLO2ULJLQÈOX]DYčHQÜ6PORXY\
RSDWčHQĨSRGSLV\=ÈND]QìNDD'RGDYDWHOHEXGHXFKRYÈYÈQYHOHNWURQLFNÜPGġYÞU\KRGQÜPDUFKLYXX'RGDYDWHOHYVRXODGXVSUÈYQìPL
SčHGSLV\9\OXÕXMHVHSčLMHWìWÜWRQDEìGN\WìPĭHVH=ÈND]QìNSRGOHQì]DFKRYÈ QDSčXKUDGìSODWEX 

8MHGQÈQìPVPOXYQìFKSRNXWQHQìGRWÕHQQÈURN'RGDYDWHOHQDQÈKUDGXPDMHWNRYÜěMP\

=ÈND]QìNSURKODđXMHĭHVHVREVDKHPDYĨ]QDPHPWH[Wġ6PORXY\23FHQìNġD,QIRUPDFHPLDVGÞOHQìPSčHGX]DYčHQìP6PORXY\
VH]QÈPLOYGRVWDWHÕQÜPSčHGVWLKXUR]XPìMHMLFKREVDKXDY\MDGčXMHVWÞPLWRGRNXPHQW\VRXKODVNOLNQXWìPQDSROH'RNRQÕLW

3RNXGWXWR6PORXYXX]DYìUÈ=ÈND]QìNSUÈYQLFNÈRVREDEHUHRVREDRSUÈYQÞQÈMHGQDW]DWDNRYÜKR=ÈND]QìNDQDYÞGRPìĭHMHMì
LGHQWLILNDÕQìDNRQWDNWQìěGDMHEXGH'RGDYDWHO]SUDFRYÈYDWQD]ÈNODGÞRSUÈYQÞQÜKR]ÈMPXSURěÕHO\SčìSUDY\X]DYčHQìDSOQÞQì
VPORXY\VH]ÈND]QìNHPRFKUDQ\SUÈYQìFKQÈURNġDSURYR]QìFKSRWčHE3URWLWDNRYÜPX]SUDFRYÈQìPÈWDWRRVREDSUÈYRNG\NROLY
SRGDWQÈPLWNX3RNXGWXWR6PORXYXX]DYìUÈ=ÈND]QìNSRGQLNDMìFìI\]LFNÈRVREDEHUHWDWRRVREDQDYÞGRPìĭH]ÈNODGQìLQIRUPDFHR
]SUDFRYÈQìRVREQìFKěGDMġMVRXXYHGHQ\YSčLORĭHQÜPVRXKODVXQHERLQIRUPDFìFKR]SUDFRYÈQìRVREQìFKěGDMġ2VREDRSUÈYQÞQÈ
MHGQDW]D=ÈND]QìNDSUÈYQLFNRXRVREXD=ÈND]QìNSRGQLNDMìFìI\]LFNÈRVREDVH]DYD]XMHLQIRUPRYDWNRQWDNWQìRVRE\R]SUDFRYÈQìMHMLFK
RVREQìFKěGDMġ%OLĭđìLQIRUPDFHR]SUDFRYÈQìRVREQìFKěGDMġMHGQRWOLYĨFKRVREYÕHWQÞ]SġVREXSRGÈQìQÈPLWN\MVRXXYHGHQ\QD
ZHERYÜVWUÈQFHZZZHRQF]YVHNFL2FKUDQDRVREQìFKěGDMġYÕÈVWLWĨNDMìFìVHMHGQRWOLYĨFKSURGXNWġ

Za E.ON Energie, a.s.		

Za Zákazníka:

Místo: V Českých Budějovicích		

Místo: 2KUREHF

Jméno a příjmení: Mgr. Rudolf Uzlík, Vedoucí Správy portfolia HZ

Jméno a příjmení:

Podpis

Dne:

ɎɎɇɅɇɅ

,QJ2WDNDU-DQHED

Podpis

ID smlouvy:
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Souhlas a informace o zpracování osobních údajů
Chceme Vám dále nabízet ty nejvýhodnější produkty a zasílat nabídky na míru. K tomu v některých případech potřebujeme Váš souhlas.
V tomto dokumentu dále najdete informace k tomu, co s Vašimi daty děláme v případech, kdy Váš souhlas podle zákona nepotřebujeme a uvádíme
zde základní informace o zpracování Vašich osobních údajů společností E.ON Energie, a.s., IČO: 26078201 (dále jen „Dodavatel“ nebo „My“). Víc
informací najdete na webové stránce www.eon.cz, v sekci Ochrana osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

S Vaším souhlasem budeme používat Vaše identifikační a kontaktní údaje, bankovní a finanční údaje, údaje o využívání služeb, údaje o vašich zařízeních
nebo vaší domácnosti, údaje o chování na webu, další údaje z veřejných zdrojů, zejména z veřejných rejstříků a telefonního seznamu účastníků,
a odvozené údaje pro:
• telefonickou nabídku našich produktů a služeb, podobných těm, které jste si u nás sjednali; tento souhlas budeme potřebovat v případě, kdy bude
schválené a účinné nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (tzv. ePrivacy) nebo podobný právní předpis;
• nabídku jiných typů produktů a služeb než těch, které jste si u nás sjednali nebo jsou jim podobné, a nabídku produktů a služeb našich partnerů;
nabídku můžeme uskutečnit telefonicky i skrze elektronické prostředky;
• zasílání newsletterů a pozvánek do marketingových soutěží;
• cílenou nabídku, kterou pro vás připravíme na míru na základě vašeho předchozího chování a potřeb, nad rámec našeho oprávněného zájmu.
Tento Váš souhlas platí po dobu 5 let, která se prodlužuje o dobu trvání vašich smluv s námi. Je dobrovolný a kdykoli ho můžete odvolat.
Upozorňujeme, že neudělením souhlasu neodvoláváte dříve udělený souhlas.

SOUHLASÍM s tím, že mé osobní údaje budou zpracovány pro účely marketingu.
Tento souhlas udělujete stiskem tlačítka „SOUHLASÍM“ v dialogu marketingového souhlasu.

Zpracování vašich osobních údajů bez souhlasu

Pro níže uvedené účely budeme zpracovávat zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje, bankovní a finanční údaje, údaje o využívání služeb, údaje
o vašich zařízeních nebo vaší domácnosti, údaje o chování na webu, další údaje z veřejných zdrojů, zejména z veřejných rejstříků a telefonního seznamu
účastníků.
Plnění smlouvy
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, abychom Vám mohli připravit smlouvu, uzavřít ji s Vámi a pak ji plnit. Vždycky budeme pracovat jen s těmi
údaji, které k tomu opravdu potřebujeme.
Plnění zákonné povinnosti
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ke splnění naší zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
Oprávněné zájmy
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu pro účely zlepšování zákaznické zkušenosti, PR a posilování značky,
statistiky a evidence, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku a uplatnit ji způsobem,
který je uvedený v příslušných informacích o zpracování osobních údajů.
Přímý marketing
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu pro:
• nabízení našich produktů a služeb, které souvisejí s produkty a službami, které vám již poskytujeme; nabídku od nás můžete dostat elektronicky
(zejména SMSkou, e-mailem nebo přes sociálních sítě), klasickým dopisem, osobně od našich zaměstnanců nebo telefonicky: pro telefonické
nabídky to však platí jen do účinnosti nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, tzv. ePrivacy, nebo obdobného právního předpisu;
• posouzení vašeho zájmu o jiné produkty a služby, tedy posouzení vašeho zájmu o produkty, které bezprostředně nesouvisejí s produkty a službami,
jež vám již poskytujeme; posouzení se může vztahovat i k produktům a službám jiných subjektů, a zahrnuje provádění souvisejících analýz a nabízení
produktů při osobním kontaktu.
Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku.

Přeji si dostávat nabídky také emailem nebo jako SMS.
Zrušením zaškrtnutí pole „Přeji si dostávat nabídky také emailem nebo jako SMS“, dáváte najevo, že si nepřejete, abychom Vás oslovovali s nabídkami,
které od nás můžete dostat elektronicky.
Možná jste někdy dřív naše nabídky zasílané v elektronické formě odmítl(a). Pokud jste si to rozmyslel(a), tak zaškrtnutí pole nerušíte a my Vám
začneme speciální nabídky zase posílat. Věříme, že nebudete litovat.
Biometrické údaje
Pokud nám podepíšete smlouvu nebo jiný dokument speciálním elektronickým zařízením, zpracováváme vaše biometrické údaje, které váš podpis
obsahuje. Děláme to na základě oprávněného zájmu, pro ochranu našich právních nároků, abychom mohli prokázat, že jste smlouvu uzavřeli skutečně
vy, a hájit naše nároky v různých druzích řízení, včetně soudního.
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Pokud jste zástupce zákazníka

Pokud zastupujete osobu, která je naším zákazníkem, berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje budeme zpracovávat na základě
oprávněného zájmu pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému
zpracování máte právo kdykoliv podat námitku. Prosím vezměte na vědomí, že máte povinnost informovat zákazníka o tom, jak zpracováváme
jeho osobní údaje.

Souhlas s pořizováním a uchováním kopie Vašeho občanského průkazu nebo cestovního dokladu

S Vaším souhlasem budeme pořizovat, uchovávat a využívat kopie Vámi poskytnutého průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního
dokladu) pro účely jednání souvisejících s uzavřením a plněním smlouvy, zejména pro ověření Vaší totožnosti. Tento Váš souhlas platí po dobu trvání
našich smluv s Vámi a následně dalších maximálně 10 let. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.
Více informací naleznete na webové stránce www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů, v části týkající se zpracování kopie dokladu totožnosti.

SOUHLASÍM se zpracováním kopie mého dokladu totožnosti.
Tento souhlas udělujete zaškrtnutím pole „SOUHLASÍM se zpracováním kopie mého dokladu totožnosti“ a stisknutím tlačítka „Odeslat“.
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Obchodní podmínky dodávky elektřiny pro odběrná místa
připojená z hladiny nízkého napětí (dále jen „OP“)
1. Obecná ustanovení
1.1 Tyto OP upravují další práva a povinnosti založené Smlouvou
o dodávce elektřiny nebo Smlouvou o sdružených službách dodávky
elektřiny (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností E.ON
Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice, IČ: 26078201, zapsanou v OR vedeném
u KS v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 1390 (dále jen
„Dodavatel“) a zákazníkem (dále jen „Zákazník“) uvedeným ve Smlouvě.
Pokud se v OP hovoří o Smlouvě, je vždy uvažována jako jeden celek
společně s OP, nevylučuje-li to povaha příslušného ustanovení
Smlouvy nebo OP.
1.2 Smluvní strany se zavazují při plnění Smlouvy postupovat v souladu
s platným a účinným zněním Pravidel provozování distribuční
soustavy, ke které je odběrné zařízení Zákazníka připojeno.
2. Práva a povinnosti smluvních stran
2.1 Dodavatel se zavazuje zahájit dodávku elektřiny neprodleně po
provedení všech úkonů nezbytných k zahájení dodávky, pokud
Zákazník splnil všechny podmínky pro její zahájení.
2.2 Zákazník se zavazuje s ohledem na převzetí (přechod) odpovědnosti
za odchylku Dodavatelem, v období od zahájení dodávky do skončení
platnosti Smlouvy, odebírat elektřinu pouze od Dodavatele. Toto
ustanovení se nevztahuje na dodávku elektřiny z výrobny Zákazníka,
instalované v odběrném místě (dále jen „OM“).
2.3 Zákazník se zavazuje - kromě oprávnění vyplývajících z právních
předpisů týkajících se ochrany spotřebitele -neprovádět žádné
právní a jiné úkony nebo jednání, které by bránily Dodavateli provést
změnu dodavatele k předpokládanému termínu zahájení dodávky,
uvedenému ve Smlouvě.
2.4 Jestliže Zákazník požaduje dodávku elektřiny osvobozené od daně
z elektřiny, je povinen splnit pro takovou dodávku veškeré podmínky
požadované příslušným právním předpisem a podle potřeby toto
splnění podmínek hodnověrně doložit Dodavateli. Zároveň je Zákazník
povinen oznámit a doložit bez zbytečného odkladu skutečnosti,
které mají nebo mohou mít vliv na změnu povinností Dodavatele
v souvislosti s daní z elektřiny. Jestliže Zákazník hodlá nabýt elektřinu
osvobozenou od daně v případech, kdy ji lze takto nabýt pouze na
základě povolení k nabytí elektřiny bez daně (případně jiného
dokumentu), je povinen tento dokument vždy předložit Dodavateli,
a to včetně jeho změn. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli
veškeré náklady, které mu vzniknou na základě nebo v souvislosti
s porušením povinností Zákazníka, uvedené v tomto odstavci
(zejména náklady za uložené sankce).
2.5 Při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a při odstraňování
následků stavu nouze se Zákazník zavazuje dodržovat opatření
(zejména omezení spotřeby nebo změny dodávek elektřiny), která
pro tyto situace stanoví provozovatel distribuční soustavy (dále jen
„PDS“) v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Měření a provádění odečtů
3.1 Pro určení výše odběru elektřiny se použijí údaje poskytnuté PDS.
V případě, že tyto údaje nejsou k dispozici, množství odebrané
elektřiny určí Dodavatel způsobem stanoveným právními předpisy.
Měření odběru elektřiny je prováděno měřicím zařízením ve vlastnictví
PDS, který zodpovídá za správnost naměřených údajů. V případě
pochybností o správnosti měření bude vždy za správný považován
ten údaj, který potvrdí PDS.
3.2 Zákazník je povinen v souladu s právními předpisy umožnit přístup
příslušnému PDS k měřicímu zařízení (např. za účelem jeho odečtu,
kontroly, montáže, výměny, demontáže nebo údržby). Zákazník se
zavazuje uhradit Dodavateli veškeré náklady, které mu vzniknou na
základě nebo v souvislosti s porušením povinností Zákazníka, uvedené
v tomto odstavci.

4. Ceny, způsob a místo plnění
4.1 Zákazník se zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytovaná plnění
cenu za dodávku elektřiny, stanovenou Smlouvou, a cenu za související
služby v elektroenergetice, uplatňovanou v souladu s cenovou regulací,
a rovněž všechny daně a ostatní platby, zejména daň z elektřiny a daň
z přidané hodnoty (dále jen „Celková cena“).
4.2 Zákazník se zavazuje platit Dodavateli za každé fakturační období
Celkovou cenu formou záloh, a to způsobem uvedeným ve Smlouvě.
Výše záloh pro první fakturační období je sjednána ve Smlouvě. Výše
záloh pro každé následující fakturační období, které je Zákazník povinen
platit, je uvedena na příslušném předpisu záloh nebo faktuře. Zálohy
jsou splatné do 15. dne prvního kalendářního měsíce (v případě měsíční
zálohy každého měsíce) zálohového období (cyklus záloh) s tím, že
první záloha je splatná ve lhůtě stanovené Dodavatelem, která nesmí
být kratší než 10 dní od oznámení této lhůty Zákazníkovi.
4.3 Fakturační období je každé období, za které je provedeno Dodavatelem
vyúčtování Celkové ceny a vystaven příslušný doklad (dále jen
„faktura“). První fakturační období začíná zahájením dodávky. Délka
fakturačního období je předpokládána 12 měsíců a jeho skutečnou
délku určuje Dodavatel, a to zejména s ohledem na odečty spotřeby
elektřiny, prováděné PDS.
4.4 Veškeré peněžité závazky Zákazníka jsou hrazeny pouze bezhotovostní
formou (prostřednictvím poskytovatele platebních služeb) a jsou
považovány za splněné okamžikem připsání dlužné částky na bankovní
účet Dodavatele a pod variabilním symbolem, který je uveden
v příslušném platebním dokladu (např. faktura, předpis záloh,
upomínka), na jehož základě je tato částka účtována.
4.5 Veškeré peněžité závazky Dodavatele, hrazené v bezhotovostní formě
(prostřednictvím poskytovatele platebních služeb), jsou považovány
za splněné okamžikem připsání dlužné částky na bankovní účet
Zákazníka, jehož číslo je uvedeno ve Smlouvě, případně na jiný účet,
jehož číslo bylo Dodavateli oznámeno Zákazníkem v souladu s touto
Smlouvou. V ostatních případech se peněžité závazky Dodavatele
považují za splněné okamžikem doručení peněžní poukázky na dlužnou
částku Zákazníkovi.
4.6 Pokud Zákazník poukáže platbu s nesprávným variabilním symbolem
nebo ji poukáže na nesprávný bankovní účet Dodavatele, je Dodavatel
oprávněn mu platbu vrátit jako neidentifikovatelnou a účtovat mu
úrok z prodlení za opožděné placení od data splatnosti až do obdržení
správně poukázané a označené platby.
4.7 V případě, že na základě vyúčtování Celkové ceny je zjištěn doplatek,
Zákazník jej uhradí na základě faktury a ve lhůtě uvedené ve faktuře.
V případě, že je na základě vyúčtování Celkové ceny zjištěn přeplatek,
bude tento přeplatek vrácen Dodavatelem na základě faktury
vystavené Dodavatelem, a to způsobem a ve lhůtě uvedenými ve
faktuře.
4.8 Má-li Zákazník sjednáno zasílání faktur v elektronické podobě,
vyhrazuje si Dodavatel v odůvodněných případech právo zasílat
faktury Zákazníkovi v listinné podobě.
4.9 Zákazník má v případě zjištění chyby ve vyúčtování plateb dle Smlouvy,
zejména pak při zjištění chyby ve faktuře, právo příslušnou chybu
písemně reklamovat na kontaktní adrese Dodavatele, a to ve lhůtě
nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne splatnosti předmětné
platby. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost platby,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4.10 V případě prodlení s plněním svých peněžitých závazků se smluvní
strana, která je v prodlení, zavazuje uhradit druhé smluvní straně
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem
a pokud jej nelze takto stanovit (např. předpis pozbude účinnosti),
pak ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
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5. Změna smluvních údajů
5.1 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou,
není-li dále stanoveno jinak.
5.2 Změnu výše záloh, cyklu záloh a způsobu zasílání faktur lze provést
dohodou smluvních stran, vedle způsobu uvedeného v odst. 5.1,
také elektronicky prostým emailem, nahrávaným telefonním hovorem
u Dodavatele nebo prostřednictvím zákaznického portálu Dodavatele
(Energie24). Zároveň latí, že v případě přepisu (změny Zákazníka
v OM) je možné Smlouvu se stávajícím Zákazníkem ukončit
i telefonicky, a to za současné účasti stávajícího a nového Zákazníka
u telefonické dohody. Účinnost ukončení Smlouvy se stávajícím
Zákazníkem v případě přepisu nastává okamžikem zahájení dodávky
novému Zákazníkovi na základě Smlouvy uzavřené s Dodavatelem.
5.3 Smluvní údaje mohou být upraveny prostřednictvím zákaznického
portálu Dodavatele (Energie24) nebo na základě jednostranného
oznámení provedeného v písemné formě, prostým emailem nebo
nahrávaným telefonním hovorem u Dodavatele, a to v případech,
kdy dochází ke změně:
a) způsobu úhrady faktur nebo záloh,
b) bankovního spojení,
c) telefonního čísla, mobilního čísla, čísla faxu nebo e-mailu,
d) adresy pro doručování,
e) osoby oprávněné k zastupování Zákazníka,
f) DIČ, názvu obchodní firmy, sídla firmy nebo místa podnikání
		Zákazníka,
g) příjmení Zákazníka,
h) adresy odběrného místa Zákazníka.
V případě, že Dodavatel požádá Zákazníka o doložení oznamovaných
skutečností dle písm. e) až h), je Zákazník povinen tyto skutečnosti
Dodavateli neprodleně doložit, jinak není Dodavatel povinen změnu
přijmout, případně je oprávněn přijatou změnu odmítnout.
5.4 V případě změny prováděné prostřednictvím nahrávaného telefonního
hovoru se Zákazník prokazuje minimálně třemi identifikátory OM
uvedeného ve Smlouvě (např. jméno a příjmení, EAN, adresa OM,
číslo místa spotřeby, číslo Smlouvy, zákaznické číslo atd.). Na
nahrávání telefonního hovoru bude Zákazník upozorněn. V případě
změny prováděné prostřednictvím zákaznického portálu Dodavatele
je Zákazník povinen se řídit podmínkami užívání tohoto zákaznického
portálu.
5.5 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby jejich identifikační
(komunikační) údaje odpovídaly skutečnému a použitelnému stavu.
Smluvní strany nesou odpovědnost za funkčnost komunikačních
kanálů, které může druhá smluvní strana v souladu se Smlouvu
použít.

6.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy
v případě neplnění smluvních povinností druhé smluvní strany.
6.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné ke
dni jeho doručení, pokud odstupující smluvní strana neuvede
pozdější datum.
6.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení dodávky elektřiny
z důvodu neoprávněného odběru elektřiny vzniká Dodavateli právo
odstoupit od Smlouvy.
6.5 Přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny provede PDS na žádost
Dodavatele. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli veškeré náklady,
které mu vznikly buď přímo nebo v souvislosti s přerušením, ukončením
dodávky elektřiny nebo opětovným obnovením dodávky elektřiny
do OM.
6.6 Ke dni zániku Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních
stran z této Smlouvy vyplývající, s výjimkou těch závazků obsažených
v jejich ustanoveních, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.

6. Zánik Smlouvy, přerušení, ukončení dodávky elektřiny
6.1 Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může ji písemně vypovědět
kterákoli ze smluvních stran s výpovědní dobou 3 měsíce. Výpovědní
doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po doručení písemné výpovědi.

Představenstvo E.ON Energie, a.s.

7. Ustanovení přechodná a závěrečná
7.1 Zahájením dodávky elektřiny dle Smlouvy se ruší všechny dříve
uzavřené smluvní vztahy, jejichž předmětem je dodávka elektřiny
do odběrných míst uvedených ve Smlouvě uzavřené mezi stejnými
smluvními stranami nebo jejich právními předchůdci.
7.2 V případě konání právního jednání Dodavatele, včetně uzavírání,
změny a ukončování Smlouvy, lze vlastnoruční podpis zástupce
Dodavatele nahradit faksimilií tohoto podpisu.
7.3 Původní znění tohoto odstavce obsahující znění souhlasu se
zpracováním osobních údajů se neuplatňuje z důvodu zajištění
souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany
osobních údajů.
7.4 Orgánem, který je oprávněn v zákonem stanovených případech
rozhodovat spory mezi Zákazníkem a Dodavatelem a přijímat stížnosti
Zákazníka je Energetický regulační úřad (www.eru.cz).
7.5 Ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu se obě
smluvní strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude
místně příslušným soudem Okresní soud v Českých Budějovicích,
popř. Krajský soud v Českých Budějovicích. Toto ustanovení platí
pouze pro Zákazníky, kteří nejsou spotřebitelé.
7.6 V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito OP mají přednost
ustanovení uvedená ve Smlouvě.
7.7 Tyto OP nenahrazují obchodní podmínky, které jsou součástí smluv
uzavřených do 31. 12. 2015.
7.8 Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016.
V Českých Budějovicích dne 3. 11. 2015
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Ceník Variant PRO 24 Leden 2020
(nebo také „Ceník Variant PRO 24 Leden 2020 dodávky elektřiny
E.ON Energie, a.s., pro zákazníky kategorie C – Podnikatelé“)

Produktová řada Variant PRO

Obchodní cena za elektřinu platná od 1. 1. 2020.

Obchodní cena (cena za dodávku elektřiny)
Cena ve vysokém
tarifu (VT)
v Kč/MWh

Cena v nízkém
tarifu (NT)
v Kč/MWh

Standard

1 780
2 154

-

Ohřev vody nebo vytápění
C 25d, C 26d,
akumulačními kamny, elektromobil C 27d

Accu

1 770
2 142

1 519
1 838

Hybridní vytápění

Combi

1 810
2 190

1 723
2 085

Vytápění přímotopy, elektrokotlem C 45d, C 46d,
nebo tepelným čerpadlem
C 55d, C 56d

Direct

1 799
2 177

1 730
2 093

Veřejné osvětlení

Light

1 593
1 928

-

Orientační typ
spotřeby

Distribuční
sazba

Produkt dodávky
elektřiny

Běžná spotřeba

C 01d, C 02d,
C 03d

C 35d

C 62d

Stálý měsíční
plat
v Kč/měsíc

74
90

Celková cena elektřiny zahrnuje vedle obchodní ceny také ceny regulované, které se řídí aktuálně platným Cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu, a jiné poplatky a daně související s dodávkou elektřiny.
Tučně uvedené ceny jsou bez DPH. Ostatní ceny jsou včetně DPH 21 % a jsou pouze orientační.
Poplatky související s dodávkou elektřiny
Máte-li sjednán způsob úhrady záloh či faktur formou poštovní poukázky, jsme oprávněni účtovat vám poplatek za každou zaslanou
poštovní poukázku ve výši 16,50 Kč bez DPH (20 Kč s DPH).
Pokud máte sjednanou dodávku elektřiny z obnovitelných zdrojů, budeme Vám účtovat poplatek za Zelenou od E.ONu 28,10 Kč bez DPH
(34 Kč s DPH) za 1 MWh. Poplatky budou vyúčtovány ve faktuře za elektřinu.

E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
www.eon.cz
info@eon.cz
800 77 33 22

Jako náš zákazník můžete využívat i dalších benefitů:

Služby a výhody
Máme pro vás řadu výhod
a služeb, které najdete
na www.eon.cz/vyhody.

Zákaznický portál Energie24
Vše vyřídíte z domova. Kdykoli
se podíváte třeba do přehledu
spotřeby nebo změníte zálohy.

Zdarma
K dispozici jsme vám každý
pracovní den od 7 – 20 hodin
na naší bezplatné zákaznické
lince 800 77 33 22.

Ceník Variant PRO 24 Leden 2020
(nebo také „Ceník Variant PRO 24 Leden 2020 dodávky elektřiny
E.ON Energie, a.s., pro zákazníky kategorie C – Podnikatelé“)

Ceník zahrnuje obchodní ceny platné od 1. 1. 2020 a regulované ceny
pro distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. na rok 2020.

Produktová řada Variant PRO

Obchodní cena
(cena za dodávku
elektřiny)

Obchodní a regulované ceny
Produkt dodávky elektřiny
Cena ve vysokém tarifu (VT)

Kč/MWh

Cena v nízkém tarifu (NT)

Kč/MWh

Stálý měsíční plat

Kč/měsíc

Distribuční sazba

Standard

Accu

Combi

Direct

Light

1 780
2 154
-

1 770
2 142
1 519
1 838

1 810
2 190
1 723
2 085

1 799
2 177
1 730
2 093

1 593
1 928
-

74
90

02
03

C 01d

C 02d

C 03d

C 25d,
C 27d

2 799,66
3 387,59
-

2 269,23
2 745,77
-

1 078,59
1 305,09
-

1 897,90
2 296,46
134,56
162,82

1 148,99
1 390,28
134,56
162,82

912,12
1 103,67
134,56
162,82

281,63
340,77
134,56
162,82

2 799,66
3 387,59
187,88
227,33

281,63
340,77
134,56
162,82

369,11
446,62
-

50
61
81
98
101
122
126
152
161
195
202
244
252
305
318
385
403
488
504
610
630
762
806
975
5,04
6,10
1,68
2,03

486
588
777
940
971
1 175
1 214
1 469
1 554
1 880
1 943
2 351
2 429
2 939
3 060
3 703
3 886
4 702
4 857
5 877
6 071
7 346
7 771
9 403
48,57
58,77
16,19
19,59

112
136
180
218
224
271
281
340
359
434
449
543
561
679
707
855
898
1 087
1 122
1 358
1 403
1 698
1 795
2 172
11,22
13,58
3,74
4,53

320
387
511
618
639
773
799
967
1 022
1 237
1 278
1 546
1 598
1 934
2 013
2 436
2 556
3 093
3 195
3 866
3 994
4 833
5 112
6 186
31,95
38,66
10,65
12,89

420
508
672
813
839
1 015
1 049
1 269
1 343
1 625
1 679
2 032
2 099
2 540
2 644
3 199
3 358
4 063
4 197
5 078
5 246
6 348
6 715
8 125
41,97
50,78
13,99
16,93

423
512
676
818
845
1 022
1 057
1 279
1 353
1 637
1 691
2 046
2 114
2 558
2 663
3 222
3 382
4 092
4 227
5 115
5 284
6 394
6 763
8 183
42,27
51,15
14,09
17,05

423
512
676
818
845
1 022
1 057
1 279
1 353
1 637
1 708
2 067
2 156
2 609
2 743
3 319
3 735
4 519
5 668
6 858
9 617
11 637
13 459
16 285
84,12
101,79
28,04
33,93

317
384
507
613
634
767
793
960
1 015
1 228
1 268
1 534
1 586
1 919
1 998
2 418
2 537
3 070
3 171
3 837
3 964
4 796
5 074
6 140
31,71
38,37
10,57
12,79

107
129
171
207
214
259
267
323
342
414
427
517
534
646
673
814
854
1 033
1 068
1 292
1 335
1 615
1 709
2 068
10,68
12,92
3,56
4,31

C 26d

01

C 35d

C 45d,
C 56d

C 46d

C 55d

C 62d

Distribuované množství elektřiny
Cena ve vysokém tarifu (VT)

Kč/MWh

Cena v nízkém tarifu (NT)

Kč/MWh

04
05

Regulovaná cena (cena za související služby v elektroenergetice)

Měsíční plat za příkon dle proudové hodnoty hlavního jističe
Jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně

Kč/měsíc

Jistič nad 3×10 A a do 3×16 A včetně

Kč/měsíc

Jistič nad 3×16 A a do 3×20 A včetně

Kč/měsíc

Jistič nad 3× 20 A a do 3×25 A včetně

Kč/měsíc

Jistič nad 3×25 A a do 3×32 A včetně

Kč/měsíc

Jistič nad 3×32 A a do 3×40 A včetně

Kč/měsíc

Jistič nad 3×40 A a do 3×50 A včetně

Kč/měsíc

Jistič nad 3×50 A a do 3×63 A včetně

Kč/měsíc

Jistič nad 3×63 A a do 3×80 A včetně

Kč/měsíc

Jistič nad 3×80 A a do 3×100 A včetně

Kč/měsíc

Jistič nad 3×100 A a do 3×125 A včetně Kč/měsíc
Jistič nad 3×125 A a do 3×160 A včetně Kč/měsíc
Jistič nad 3x160 A za A

Kč/A/měsíc

Jistič nad 1x25 A za A

Kč/A/měsíc

21
25
34
41
42
51
53
64
67
81
84
102
105
127
132
160
168
203
210
254
263
318
336
407
2,10
2,54
0,70
0,85

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ostatní regulované služby a daně
Daň z elektřiny
Cena za systémové služby

Kč/MWh

Cena za činnost operátora trhu (OTE)

Kč/odběrné
místo/měsíc

Cena na podporu elektřiny
z podporovaných zdrojů energie
(POZE)

28,30
34,24
77,12
93,32
5,08
6,15
13,27
16,06
495,00
598,95

Kč/MWh

dle jističe
v Kč/A/měsíc
dle spotřeby
v Kč/MWh

20
21
22
23
24

Celková cena

Celková jednotková cena elektřiny
Cena ve vysokém tarifu (VT)

Kč/MWh

Cena v nízkém tarifu (NT)

Kč/MWh

Měsíční platby

Kč/měsíc

4 685,08
5 668,95
-

Cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE)

4 154,65
5 027,13
-

2 964,01
3 586,45
-

3 773,32
4 565,72
1 758,98
2 128,37

3 024,41
3 659,54
1 758,98
2 128,37

2 827,54
3 421,32
1 962,98
2 375,21

2 186,05
2 645,12
1 969,98
2 383,68

4 704,08
5 691,94
2 023,30
2 448,19

2 186,05
2 645,12
1 969,98
2 383,68

2 067,53
2 501,71
-

25
26

74 (90) + plat dle příslušné hodnoty hlavního jističe + 5,08 (6,15)

27

dle hodnoty jističe 13,27 (16,06) Kč/A/měsíc nejvýše však dle spotřeby 495 (598,95) Kč/MWh

28

Regulované ceny pro rok 2020 se řídí Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 5/2019 a č. 6/2019 a platným nařízením vlády.
Tučně uvedené ceny jsou bez DPH. Ostatní ceny jsou včetně DPH 21 % a jsou pouze orientační.
Jak si vypočítáte celkovou roční platbu za elektřinu?
+ VT = roční spotřeba ve VT × (ř. 25 = 01 + 04 + 20 + 21)
+ NT = roční spotřeba v NT × (ř. 26 = 02 + 05 + 20 + 21)
+ měsíční platby = 12 × (ř. 03 + jeden z ř. 06-19 dle hodnoty jističe + ř. 22)
+ nižší výsledek z výpočtů POZE: podle spotřeby = spotřeba elektřiny × ř. 24
nebo podle jističe = 12 × hodnota hlavního jističe × počet fází × ř. 23
Sazba pro neměřené odběry C 60d – pevná cena distribuce
42,18 Kč (51,04 Kč) za každých (i započatých) 10 W instalovaného
příkonu nebo za odběrné místo za měsíc

Poplatky související s dodávkou elektřiny
Máte-li sjednán způsob úhrady záloh či faktur
formou poštovní poukázky, jsme oprávněni účtovat
vám poplatek za každou zaslanou poštovní
poukázku ve výši 16,50 Kč bez DPH (20 Kč s DPH).
Pokud máte sjednanou dodávku elektřiny z obnovitelných zdrojů, budeme Vám účtovat poplatek za Zelenou
od E.ONu 28,10 Kč bez DPH (34 Kč s DPH) za 1 MWh.
Poplatky budou vyúčtovány ve faktuře za elektřinu.

Kontakty
E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
www.eon.cz
info@eon.cz

800 77 33 22

