
Obchodní podmínky lidskou !e"í
Nechceme vám nic tajit. Proto ve V!eobecn"ch obchodních podmínkách najdete
v!e rozepsané tak detailn#, jak nám zákon ká$e. Ale %íkali jsme si, $e byste t%eba
ocenili v"tah toho nejd&le$it#j!ího p%elo$en" z právni'tiny do b#$né %e'i. Tady ho máte.

A. Dodávka energií od První rodinné probíhá na základ# tzv. energetického zákona a podle souvisejících
právních p%edpis& a technick"ch norem.

B. Zákazník s První rodinnou uzav%e Smlouvou o sdru$en"ch slu$bách dodávky (to znamená, $e si od
nás objednáváte jak samotnou komoditu /elekt%inu, plyn/, tak i její dodávku) a jako p%ílohu poskytne
informace a dokumenty identifikující jeho odb#rné místa.

C. Sou'ástí smlouvy jsou také V!eobecné obchodní podmínky, Produktové podmínky, Ceník a Ceník
poplatk&.

D. Cena energií je ur'ena Ceníkem a Produktov"mi podmínkami „Energie z burzy”, ty najdete na zadní
stran# smlouvy. Krom# vlastní ceny za energie zahrnuje koncová cena také ve!keré dal!í poplatky dané
platn"mi p%edpisy. Jde p%edev!ím o poplatky za distribuci energií a dan# – tyto platby jsou u v!ech
dodavatel& naprosto toto$né.

E. Po p%ipojení k První rodinné je zákazník&m zaslán Plán záloh, kter" obsahuje rozpis plateb. Zákazník si
m&$e zvolit frekvenci i zp&sob platby záloh. Zálohy jsou splatné m#sí'n#, kvartáln# nebo ro'n#. P%eplatky
za energie ve v"!i nad 100 K' vám vrátíme do 15 dn& od vyú'tování.

F. Energie vám dodáme a$ k vám dom&. Kvalita dodávek elekt%iny i zemního plynu je naprosto stejná
u v!ech dodavatel&, proto$e v!ichni pou$ívají toto$nou distribu'ní sí(. Z&stává vám vá! p&vodní
elektrom#r a plynom#r. Toto$ní lidé se stále ve stejné kvalit# a stejné rychlosti starají o ode'ty m#%idel
a opravy poruch sít#.

G. Navzájem jsme povinni informovat se o d&le$it"ch zm#nách. Dejte nám v#d#t hlavn#, kdy$ se zm#ní va!e
kontaktní údaje, p%est#hujete se nebo se zm#ní va!e p%íjmení.

H. My vám budeme dodávat energie, ale i vy k nám máte povinnosti. P%edev!ím umo$nit distribu'ní
spole'nosti ode'et m#%idel (elektrom#ru 'i plynom#ru), za dodávky platit a spolupracovat s námi na tom,
aby dodávky od nás byly bezproblémové.

I. My jako dodavatel máme povinnost vám energie dodávat za sjednané ceny do va!eho odb#rného
místa.

J. Ve specifick"ch p%ípadech máme právo vám dodávky p%eru!it. T"ká se to p%edev!ím p%ípad&, kdy
dlouhodob# nehradíte ú'et za energie.

K. Smlouvu uzavíráme v$dy na t%i roky. P%edev!ím kv&li tomu, $e energie na burze nakupujeme rok dop%edu
a pro dosa$ení nejlep!í ceny pot%ebujeme v#d#t, jestli na!ím zákazníkem budete i v dal!ím období.

L. V p%ípad#, $e by vá! ú'et za energie nebyl uhrazen, za!leme vám upomínku. První je zdarma, proto$e
zapomenout m&$e ka$d". Dal!í upomínky jsou ji$ zpoplatn#ny.

M. Komunikovat spolu m&$eme ve!ker"mi moderními prost%edky. E-mailem, telefonicky nebo SMS zprávou.
P%ipravujeme i zákaznick" portál se v!emi údaji o va!ich odb#rn"ch místech.

N. Pokud budete chtít cokoliv reklamovat, za!lete nám to prosím písemn#. Vyjád%íme se vám co nejd%íve, ve
v#t!in# p%ípad& do 15 dn&.

O. Pokud by m#ly nastat n#jaké zm#ny v na!ich smluvních podmínkách, zve%ejníme je p%edem, p%esn#
podle energetického zákona. Cenu Energie z burzy na následující rok v$dy vypo'teme a zve%ejníme
15. prosince aktuálního roku. Stejn# tak zve%ejníme nové ceny distributor&, které se vydávají v#t!inou
jednou ro'n#. Ty ale nemusíte a$ tak sledovat, proto$e jsou u v!ech dodavatel& naprosto stejné.

P. Jak je poslední dobou nutn"m zvykem, i my vás upozor)ujeme, $e zpracováváme va!e osobní údaje
v souvislosti s dodávkami energií. Ve!keré informace o této problematice najdete v dokumentu Podmínky
ochrany osobních údaj& na na!ich internetov"ch stránkách www.prvnirodinna.cz.

https://www.prvnirodinna.cz/files/prvni-rodinna-vop.pdf

