Senioři, seniorky, pozor! Neskončil váš dodavatel energií?

Vážení občané, zejména pro občany z řad zranitelných skupin, seniory, osamělé lidi, kteří se v dané situaci
neorientují nebo o ní dokonce ani nevědí, zveřejňujeme leták Energetického regulačního úřadu a některé
základní informace týkající se změny dodavatele energií.
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Proč existuje dodavatel poslední instance?
Pokud dodavatel energie ukončí činnost, nastupuje místo něj dodavatel poslední instance. Ten má povinnost
spotřebitele okamžitě informovat o zahájení dodávek elektřiny a plynu, cenách a podmínkách dodávek, což
se z důvodu neúplných informací nemuselo stát.
Novou smlouvu s jakýmkoliv dodavatelem je nutné uzavřít do 6 měsíců. Ceny DPI a zálohy v tomto režimu
jsou však aktuálně velmi vysoké a je nutné z DPI co nejdříve odejít.

Kdy začal dodavatel poslední instance dodávat spotřebiteli energie?
Dodavatel poslední instance nastupuje automaticky dnem, kdy běžný dodavatel ukončil činnost.

Do kdy je potřeba změnit dodavatele?
Seznam dodavatelů, kteří ukončili činnost (odkaz na web ERÚ - průběžně aktualizováno).
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ELEKTŘINA: Do kdy je nutné změnit dodavatele elektřiny?
Název dodavatele
(řazeni abecedně)
Datum, do kterého je nutné najít si nového dodavatele
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 14.04.2022
COMFORT ENERGY s.r.o.
14.04.2022
Energie ČS, a.s.
14.04.2022
Europe Easy Energy a.s.
14.04.2022
Kolibřík energie, a. s.
19.04.2022
Ray Energy a.s.
17.05.2022
X Energie, s.r.o.
14.04.2022

PLYN: Do kdy je nutné změnit dodavatele plynu?
Název dodavatele
(řazeni abecedně)
Datum, do kterého je nutné najít si nového dodavatele
A-PLUS Energie obchodní, a.s. 22.04.2022
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 17.04.2022
COMFORT ENERGY s.r.o.
17.04.2022
EAGLE ENERGY a.s.
10.04.2022
Energie ČS, a.s.
17.04.2022
Europe Easy Energy a.s.
17.04.2022
Kolibřík energie, a. s.
19.04.2022
Ray Energy a.s.
20.05.2022
X Energie, s.r.o.
17.04.2022

Jakmile vyberete nového dodavatele, je nezbytné s ním uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky.
Před definitivním podpisem smlouvy je třeba mít ji v písemné podobě + platný ceník a platné obchodní
podmínky (tyto dokumenty doporučujeme znovu a důkladně prostudovat).
Pokud k Vám domů přišel podomní prodejce, smlouvu s ním doma nepodepisujte!
Podomnímu prodeji se věnují především energošmejdi, od kterých výhodnou smlouvu nedostanete.
pozn. V Uherském Hradišti je veškerý podomní prodej ZAKÁZÁN.
Dávejte pozor i během telefonického hovoru dodavatelem (zprostředkovatelem), vaše "ano" může být bráno
jako uzavření smlouvy, kterou ale nemáte v ruce, a nevíte, co v ní stojí!
Kompletní informace naleznete zde:
https://www.eru.cz/cs/-/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-kteri-ukoncili-nebo-ukoncuji-cinnost
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Zveřejněno 2. prosinec 2021, aktualizováno 2. prosinec 2021, vytištěno 10. leden 2023
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