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SMLOUVA o snnužENÝCI-l zminku nooávm ELEKI'ŘINY :: SÍTÍ NN

a č. 0201111149 (DÁLE JEN „SMLOUVA“1

% oncmnni _" _ ' _

Ě Ca many. a.s. Duma 1;425. 140 53 Praha a | 100: 21332433 | mc: 027232433 ] zapsaná \: ammonim rejmňku vedeném

% Městským soudem v Praze. oddil B. utužkn 22581 | čísla licence na nbchod sela-ktřinou: “„S-1503 | číslo registrace

„ 015.114 | hmmníspoiení: Kumnrčni banka. a.s.. a. účm/kód banky._| M.:;ucz [

g. mmgggnag'sle-nam | mmrw—

" mm—mnm nmmcmš Glam: 11cm:
NÁZB! ; OBCHODNÍ FIRMA: Města Příbram “

% ch; 0200243132 ICO: 00243132

Ě ADRESA. MÍSTA PODNIKÁNÍ ; slam ,
:“ ULICE: Tvému ČP.: 11,18 _ PSC1261 D1
&“ OBEC: prim MISTNI CAST: Příbrami
Šš ZASTOUPENY;Jh1dřich Vařeka ZÁPLS V: Zapsáno \: ohm rejstř.

šči nonamnenťmímnm
3.3 ULICE; Tyršova CP.: 103 PSČ: 251 01
E _ OBEC: Příbram MÍSTNÍ ČÁST: Ph'bram |

ŽŠ KONTAKTNÍ Úpu: PROemmuKMKACI

g sumu— memu;—

Ě PŘEDMĚT SMLOUVY

5% Hadmětsm Smiouw ie závazek Obchodník:: poskytnmt Zákamíkavi sdružené sluzby dodávky eleldňny [dále jen sdružené

;; gwinn. tzn. dodávat Zákazníkow' siedmné množsNí elektňny a převzít odpovědnost za Ddch'yiku (dále jen „dodávka Baeklřlny'J

Š; a mimi! distribuci 01mm do odběrnéha místa ldále jen .DM"1 zakaznika. & to v souladu s platnými právními předpisy

&% & Všeobecnými obchodními podmínkami dodám elektřiny Obchodním [dále jen VOPDl. která jsou součástí Smiowy. & závazek

;; Zákazníka odebrat Obchodnlkem dodanou ašektňnu 1:60 DH a uhradit Obchodniwví řádně a včas dohodnutou platbu a

5% za dodávku elektřiny a distribuční služby v soumu aa Smlouvou. Zákazník vyslovuje souhlas. aby Obchodník siednal =

95 s příslušným provozovatelem dismbuční sousmw [dále ten _PDS'l smlouvu a distribuci elektřiny do DM Zákamíka Typ mereni _...—

ž= v 0M Zákaznůca je stanoven va smlouva o připoiení uzavřené mezi Zákaznikam a PGS. Obchodník & Zákazník sjednávají. zm ;
ĚĚ zánikem smlouvy o připojení tato Smlouva nazaniká. Dokumenty pro ukončení Smlowyjsoa k dispozici na www.cezcz. i

“Š specaams onaĚnNa-to misu :=
Š : masaonaěnueno misu

" ULICE:P1*ažská CP.: 129 PSČ: 261 01

i OBEC: Příbram MÍSTNÍ ČÁSTÍ Příbram | ;—

ŽŠ emg ODBEHNÉHO misu; 3591 5240050111131 357 =5

„. ; ZPUSDB PŘIPOJENI: 3 FAZOV'É HODNOTA JiSTiČE U CIM (mmmu-am'r příkonlz 25 A _

3:5“ msmrauculsazpm com _ , PHEDPOKLADANA SPOTŘEBAzB we kWh/rok —--——"="==
; É PŘEDPCIDKHDANY 15mm ZAHÁJENI 00mmDD Cez PRODEJ. as.: 15. 2. 2019 =—
Ěg STAVM c OBCHODNIK: CEZ Prodej, a.s.

cem A mmm!PODMÍNKY
Cana elektřinyja pm sjednaný Produkt stanovena Obchodnikem dla aiauádně platného Ceník|...

Papam: Elektřina;
zpusoa FRWADĚNI PLATEB;Wastní podnět
2130303 VRACENI PŘEPLATKUgPoštamI poukázkou
WŠE ZÁLOHY Do PHVNiHO quTovANí: acc Kč/més

noMmuÉSLUŽBY
CEZ ON-LINE - elektronický zákamický účel

wmvAúůnuosT sumuwA JEJÍnutnémmnam:
1, Smlowa nabývá platnosti dnem podpisu Zákaznnwm & nahým: úclnncsti dnem zahájení dodávky elektřiny Obchodníkem -

& uzavírá se na dobu neurčitou.

2. Cena elektřiny a podmínky užíti pmdui-du se Hal vždy aktuálně platným Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavfané

na dobu neu rčitou. které budou uveřejněny na M.Gezczxoaníky.

oma- pruhu

SKUPINA ČEZ Zákaznická linka sou 310 320

*?



Zákazmk Svým podpisem smuja že se saznmwil & ceníky Obchodníka a VDPD. tvořícími přňuhu Smiouw. že Smlouvu uzavřeljako prDiev Své plavá a svobodné vůle a mmm: \; tísni, ani za nápadné nevýhodných podminek. Fyzické osoby, které Smluuwuzavírajijmenemjednotiivých smluvních stran tímto prohlašuii.2e jsou plně oprávněnyk piatnému uzavřeni Smlouvy. Obchodmk& Zákaznrk sýednávajl'. že k dam účinnosti této Smlouw ukončují veškeré předchozí smluvní vztahy k předmětnému OMzakaznika.

namounix | CEZ Prodej. 3.5 Mín [
A 0 .

%$? . 334 “&——-—.—É______JMÉNO A PMMENF Jindňcn Vařeka
(platný zákonný zastupce)

Tomáš Kadlec. na zák ladé plné moci _ PODPIS ;RAZÍTKDJ
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