
___—_.—
_——————

_——-

4; 3:3: „wang/2.019

SMLOUVA o snaužem'rcn ambien 00011va &=le :: sí'n' NN

č. 0201220780 (mil.: JEN „SMLOWA“)

?

% mix
bezmu,u. cunami 11425. na 53 Praha a | iGO: 21232455 | [Jiří: 0227232 433 | zam u ammonim raLstl'nnumm

Ě Mhtským soudem \: Fm. oddE B úniku 22581 emo licence na obchod s eleklňnnu: \41 TMBQB lehlomam

_ uOTELTn !Wnispoimr—lmcnczl

É wwmgmgw' ; Mmamamam520

% znamu: - PODNIKATEL nwmmam: tmano

5 NÁZEV; OBCHODNI FIRMA: mato Fm“

š o|o: 02002-13132 300: 00243132

% mnm;.mmm!slnu
"* unce:Wm CP.: 108 PSC: 261. m

š : OBEC: Příbram 1 Miami ČAST:Ěí1'bmm
ŽŠ ZASTOUPENY: Mgl'. Jan Konvalinka ZÁPIS v: CSU .j: wsafgan 110 v Praze dne 13.07.1998

52 mmmneucnlmm
ŠĚ umele Tyršova Cr.: toa PSČ: 261 01

š OBEC: Přlbram 1 MiS'TNÍ ČÁST: přibram

„ KONTAK'FNÍ imma PHOmnouKMM!

Š EMML: janamkmůpribramsu TELEFON: 731609910

3 PŘEDMĚTsumwv

% Prsdmětem Smlouw je závazek Obchnúnlka poskytmm zmlmvi sdmžané služby dodávky aWny málo jen „sdmžené

.. službwfl. tzn. dodámWWsjednané mužství aiaktřmy & prava ndpmédnosl za odchylku [dále ian .dodávka alemriny'l

č 2 a zalistit distribuci siglafiny do odběrného místa [dála ian ..ow; Zákamlka. & :o \: souhdu & planým; prámimi předpisy

173.3 a Všeobecnými obchodními podminkani dodávky ahminy Obchadnfka [dále jen vopul. které isou součásti Smlowy. aMsk _

ŘĚ Zákamlka odebral Dbcmdnůcem dodanou elektřinu do 0M a uhradit Obchadrúkovi řádně a včas dohodnutou panu E_—

Š.. dodávku abidfiny & didn'buční siutby v souladu se Smlouvou. Zákazník vyslowja souhm aby Obchodnm siednal “

g s příslušným promfstaiem distribuční soustavy [dále jen ,PDS'l smiouvu a distribuci mnam do 0M Zákaznika. Typ měření _

Šd \: 0M Zákazník:; je Starman ve smlouvě :: připojeni uzavřené mezi Zámnlksm & % Obchomm a Zákazník sjednávsii. že E

ŽŠ zánikem smtauw :) Dňouienítato Smlowa nezaniká. Dokumenty pro uhmčeri Smlouvy isna k dispozici na wmaemz. E

Š SPEGHKAGE onaěnneuo mísu
E:-

. ADRESA oustnnEHomu.
3 uuce: Hradebnl c_n: 59 PSČ: 251 m Ě

Ea OBEC: Přibmm MISTNď CAST; Pfl'bram : "__—E

É Emy DDsEnNEHo Misa: 559182400810454724
_—

; ZPUBOB thmENf: 3 FÁICNÉ HODNOTA JISTICE \; 0M (rezenmwný ma): 32 A =

a ; DlSTRIBUCN! SAZEA: 0020 PŘEDPDKLÁDANÁ SPOTŘEBA: 1 000nwm =

gg GEMA FLATEBNÍPDDMÍNKY
Cena alakll'lnyje pm siednam? Produkt stamwna Obchodníkem dle akluáině platném GenTI-cu.

PM_ODUK'I': Elektřina
.!me PROVÁDĚNÍ PLATEBLViamnI podnět
zeusog mácenl PŘEPLATKU:_POŠ1MÍ poukázkou
wšE ZALOHY Do inino vvučrovANI: son Kšfměa

wmvAůómuoar snwuwA.mnnamimám
1, Smlouva nabývá pmnoati dnem podpisu Zákamikem & nabývá úcinnosti dnem zahájení dodávky daktňny Obchodmkam

& uzavírá se na dobu naurcnou.
2. Cena chudiny a podmínky užití produktu na Heli vždy akluáinů matným Ceníkem predmetu Eleklňna pro smiouw uzavřené

na dobu naurčřlou. khará budou uvařeiněrw na www.muz/ceníky.

SKUPlNA CEZ Zakazmcká linka 800810 820
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Zákazmk svým podpřsam smzuje. čase seznámil a ceníky Obchodnika &. VOPD. tvořícími přlbhu Smiouw. ža Smlomu uzavřeljako projev Své pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni. ani za nápadné newmdných podminek. Fyzické osoby. které Smlouvuuzavírají imenem jednotiiwch smlumích stran tr'mto pmNašují. žajsou plné oprávněny k planemu uzavřen: Smlouvy. ObchodnH—t& Zákazník Sjednávajř. ze k datu účinnosti tém Smlouvy ukončují veškerá předchozí smlmmí v2tahy k předmětnému OMZákamíka.

030me ČEZ ' . zima:
oammmmo -E —UB— 2I]19
JMÉNO & PŘLJMENÍ-km Konvalinka
[plalmír lakomý metu

Tomas Kadlec. na základě plné moci PODPIS (RAzrr
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5 maca

Š Já, níie podepsaný Mgr. Jan Konvalinka. jednající za Misto Faun,
Š ním padnikání/sidlo Turion 103. 251 01 Wm 'l.
& zapsanévčsch: 15mmovmm1
: IČO :anim-13132r DIČ mamma, datum namza
0

$ uděha'i tímto plnou moc společnosti ČEZ Prodaí. a.s.. sídlo: Praha 4. Duhová 11425. PSC: 140 53. IČO: 27232433.
Š DIČ1C221232433. zapsaná \: obchodním fešstl'iku vedeném Městským soudem v sza, oddn Ea maca 22581. ke všem
„ úkonům směřujícím k zajištění dodávek elektřiny touto Whom na zákiadě uzavřené smlouvy :) sdružených službách
Ě dodávky eleklňny do odběrného místa EAN 55918240061W724. zaimána:

33 . u ukonoenímavalřcíha smlumiho vztahu & dosavadním umauammm elektňny pro toto odběrné místo;
% Š - k zjištění údajů ze stávaiící aniauw — např. EAN, doby trvání:: data ukončení smlnuw. výpaúdnílhůiy;
Š? - k uzavřenilznwne/ukoncení smiouw n pňpngení tohoto cdbémáhn mmspmmaiem distritmční som;
-- u - k uzavření,!xrnéněfukončaní smlouvy o připojení elektronickou fonnou;
Ě? - ke všem úkonům směřujícím k wpovězanl smlouvy vsouladu ?. 5 1 13 odst. 9 zákms &. 4582000 Sb. emargditúcého zákona.
Š? \: platném mám
9

sš came PROHLÁŠENÍ

ŠŠ Pruhlašuji na svou 6551. že:

a psem viastnfkern nammitmtl. ve které se nachází předmětné 0M. tsm oprávněn um tuto nemovitost ataku! odbarne5 IE zarizeni, Icaré se na nám nemamusti nachází
Ě? mám iirrý řádný právni důvod užívání odbčmáho zařizení. fakož i nemúIosti. w.- Herá se nachází předmětné 0M afnebo _
:? El mam souhtas Manila této nemovitosti k uzavřarí tatto smlouvy a při pojem =
Ěš =_

_

Ě; V případě. že neiste původm'm zákazníkem !

93 3:Ěš D půwdní zákaznnc zemře! nebo se odstěhoval naznámo kam :=—

Q Jsem si vauom/a to ho, 21: v případě, kdy faam \! tomto prohlášeni uvedl,!a nemam údaje. sem povinen uhradit způsobenou Ě
g škodu a obchodnik nude oprávněn !: okamžitému castoupenl od smlouvy uzavřené na zakiadé nepravdiWch údajů a ukončh =

= “' dodávku elektřhw. a
Éš _Faktum — konečné wúčtoúní žádám zadat na:

ŽŠ & korespondanůnladresu stavajici smlouvy _

D jinou adresu:._._._—.__—_.—__—___—_____

Případný pře platek 2 konečného vyúetauání žádám vráth na:

E| adresu pro zaslání faktury konacnehoanI

.. "'a “ - ..& bankomiúcatcisn: 500554 óJGč?3UŽ _; 03130

Timm souhlasím s poskytnutím a namednýrn zpracováním mnou uvedenych osobních údajů za účelem 234mm provadeni
úkonů na. základě tohota častného prohlášeni. & to zejména spoáečnosii Cez Prodej. a.s.. sa Mam Praha 4. Duhová was. Pac
140 53. IČO 27232433. Kompletní seznam subdodavatelů pa uveden na www.osa.cz
Tanto souhlas dávám na dobu nezbytně nutmu. neldélevšak na dobu odpovídající pmnúčecím lhůtám dle obdanskeho. příp.
obchodnmo zákonům, & GB 2019

fl !) , . _ ' '
V čf 75/71 43 ?_a-?. Dna __—.________ Podpis zmocnitele-

SKUPINA CEZ Zákaznicka Finka SDD 810820


