
 

 

Ušetřeno.cz s.r.o. 
Lomnického 1742/2a 140 00 Praha 4 
IČO: 24684295, DIČ: CZ24684295 
společnost zapsána v rejstříku Městského 
soudu v Praze pod sp. zn. C 165891 
 
Ušetřeno s.r.o. 
Lomnického 1742/2a 140 00 Praha 4 
IČO: 27388239, DIČ: CZ27388239 
společnost zapsána v rejstříku Městského 
soudu v Praze pod sp. zn. C 115735 
 
(obě společnosti dále jen Ušetřeno) 

Klient 
E-mail: 
Telefonní číslo: 
 
(dále jen Klient) 
 
 
 
 
 
 
 

 
uzavírají v souladu s § 1742 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s § 11m 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 
o změně některých zákonů (dále jen „Energetický zákon“), tuto  
 

Smlouvu o poskytování informačního a srovnávacího servisu  
(dále jen Smlouva). 

 
1. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Podmínky portálu Ušetřeno.cz. To znamená, že strany mají 

rovněž práva a povinnosti stanovená v tomto dokumentu, který je pro strany závazný.  
2. Ušetřeno není na základě této Smlouvy ani Podmínek portálu Ušetřeno.cz oprávněno právně jednat 

za Klienta. Klient neuděluje plnou moc. 
3. Ušetřeno na základě této Smlouvy vyvíjí činnost směřující k tomu, aby mohl Klient sám a dle své 

vlastní vůle uzavřít smlouvu o (sdružených) dodávkách. Za tímto účelem připravuje nabídky a ty 
předkládá Klientovi. Pokud si Klient vybere vhodnou nabídku, zajistí Ušetřeno spolu s Klientem a 
vybraným dodavatelem přípravu konkrétní smlouvy o (sdružených) dodávkách a umožní Klientovi 
vybranou smlouvu uzavřít. 

4. Ušetřeno i Klient se dohodli, že Smlouva bude plněna prostředky komunikace na dálku. 
5. Klient má zájem o zprostředkování smlouvy o (sdružených) dodávkách 

a. plynu a/nebo elektřiny; 
b. na dobu určitou nebo neurčitou; 
c. s tím, že cena bude určena v samotné smlouvě o (sdružených) dodávkách, kterou 

podepíše Klient. 
6. Klient finálně zvolí komoditu (plyn/elektřina), dobu (určitá/neurčitá) a cenu za komoditu 

(plyn/elektřina) až podpisem konkrétní smlouvy o (sdružených) dodávkách, která se v tomto rozsahu 
stane součástí této Smlouvy. 

7. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Klient je oprávněn od této Smlouvy kdykoliv odstoupit 
nebo ji vypovědět. Odstoupení nebo výpověď lze zasílat na adresu sídla nebo e-mailovou adresu 
uvedenou na www.usetreno.cz/kontakty. 

8. Smlouva je uzavřena písemně připojením jednoduchého elektronického podpisu kliknutím na tlačítko 
„Ukázat srovnání“, případně obdobné tlačítko ve formuláři. 

9. Klient výslovně souhlasí s poskytnutím Smlouvy elektronicky prostřednictvím e-mailu. 
 
Dne  
 

Petr Hošek 
Za Ušetřeno na základě plné moci 
 
Podpis Klienta 
e-mail:  
telefonní číslo:  
datum:  
čas:  
IP:  
prohlížeč:  

https://www.usetreno.cz/podminky/
https://www.usetreno.cz/kontakty/
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