
 

                             Formulár na odstúpenie od zmluvy 
                                          (v prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy) 
 

                                                     

 
    

 
 
Poučenie pre odberateľa elektriny alebo plynu v domácnosti 
 
Podľa §17 ods. 1 písm. e) a §17 ods.  3 Zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov má odberateľ 
elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke 
elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy. 
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu je zachovaná, ak 
odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odošle odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke 
elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v posledný deň vyššie uvedenej lehoty. 
 
V prípade, že dodávateľ začal s výslovným súhlasom odberateľa s dodávkou elektriny alebo plynu pred uplynutím lehoty na 
odstúpenie od zmluvy podľa §17 ods. 1 písm. e) a §17 ods. 3 zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, má odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti povinnosť uhradiť dodávateľovi elektriny alebo 
plynu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak odstúpi od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej 
dodávke plynu. 
 
V prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy vyplňte prosím nasledovný formulár: 
 
Komu: 
BCF s. r. o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica 
Spoločnosť zapísaná v OR OS v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka 13979/S 
IČO: 36 597 007, DIČ: 2022052076, IČ DPH: SK 2022052076 
 
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy: 

 o združenej dodávke elektriny 
 o združenej dodávke plynu 

 
Číslo zmluvy: .................................................... 
 
Číslo odberného miesta (POD – plyn)*, resp. (EIC – elektrina)*:............................................................................................... 
 
Dátum uzavretia zmluvy: .................................................... 
 
Meno a priezvisko odberateľa elektriny*/plynu* v domácnosti: ............................................................................................... 
 
Adresa odberateľa elektriny*/plynu* v domácnosti: .................................................................................................................. 
 
Podpis odberateľa elektriny*/plynu* v domácnosti (iba pokiaľ sa formulár podáva v listinnej podobe):.................................... 
 
 
Dátum:............................................. 
 
 
(*) Nehodiace sa prečiarknite. 
 
 


