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a) Podľa § 17 ods. 1 písm. e) v spojení s § 17 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov má odberateľ elektriny v 

domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti (ďalej len „Odberateľ“) právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny a/alebo 
zmluvy o združenej dodávke plynu (ďalej len „Zmluva“) v lehote 14 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak 
Odberateľ odošle odstúpenie od Zmluvy v posledný deň uvedenej lehoty na odstúpenie. 

b) Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia Odberateľa dodávateľovi elektriny a/alebo dodávateľovi plynu (ďalej len  
Dodávateľ“) o odstúpení od Zmluvy, pričom účinným odstúpením od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje. 

c) Odberateľ podpisom Zmluvy vyjadruje svoj súhlas so začatím dodávky elektriny alebo plynu pred uplynutím vyššie uvedenej 14-dňovej lehoty na odstúpenie 
od Zmluvy a v prípade ak Odberateľ odstúpi od Zmluvy v rámci vyššie uvedenej 14-dňovej lehoty na odstúpenie, je povinný uhradiť Dodávateľovi cenu za 
Dodávateľom Odberateľovi skutočne poskytnuté plnenie predmetu Zmluvy za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy až do momentu jej zániku 
odstúpením.  

d) Odberateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo použitím formulára na 
odstúpenie od Zmluvy ktorý je uvedený na zadnej časti tohto poučenia. 
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