
 

 

Obchodník s elektřinou (na straně jedné):

Pražská energetika, a.s.

sídlo Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10

IC 60193913

DIC 0260193913

zapsaný v OR Městského soudu v Praze. oddíl 8.

Číslo smlouvy

Návrh dodatku Smlouvy o sdružených službách dodávky

elektřiny - AKT|V+ FAVORIT2 09/2019 smí—„,'

SoSSE/5613925

Zákazník (na straně druhé):

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA — ŠEBEROV

sídlo. K Hrnčířum 160. Šeberov.

149 00 Praha-Šeberov

IC- 00241717

DIC 0200241717

vložka 2405 bankovní spOjeni

bankovníspOjení. Komerční banka, a.s. čislo učtu.

číslo účtu: telefon—1)

číslo registrovane o uca

Zákaznická linka PRE:

e-mail

(dále jen dodavatel)

e-mail'1

číslo zakaznika: 3510108294

číslo zákaznického Učtu. 11031997

číslo odběrného místa; 8110433890

)

 

adresa odběrného místa: K řjrnčířum 34. Šeberov,

149 00 Praha-Šeberov

(dále jen „zákazník?

l. Změny smlouvy

Zákazník a dodavatel se dohodli na těchto změnách Smlouvy o sdružených službách dodavky elektřiny uzavřené pro výše

uvedené odběrné místo (dále jen „smlouva"):

1) Změna ceny za dodávku elektřiny

Cena za dodávku elektřiny je Sjednána ve formě cenového tarifu AKT|V+ FAVORIT2 09/2019 který je složen z ceny

za spotřebovanou elektřinu ve VT 1650,00 (1996,50) Kč/MWh a ze stálého měsíčního platu za odběrné místo ve výši 9900

(119,79) Kč/měsíc. Uvedené ceny jsou bez DPH. v závorce pak včetně DPH ve výši 21 %. Ceny neobsahují daň 2 elektřiny.

jejíž výše ke dni uzavření této smlouvy činí28.30 Kč/MWh.

zakaznik se dále zavazuje uhradit dodavateli cenu souwsející služby v elektroenergetice ve VýŠI dle účinného cenového

rozhodnutí ERU (k dispoaci na stránkách www.eru.cz).

V případě prodloužení smlouvy dle odst. 3) tohoto dodatku se stanoví nová cena za dodávku elektřiny ve výši ceny uvedené

dodavatelem pro přiznanou distribuční sazbu v účinném standardním ceníku elektřiny PRE PROUD KLASIK. Dodavatel

zveřejňUJe tento ceník na svých internetových stránkách www.pre cz. Dodavatel je oprávněn tento cenik měnit způsobem

Sjednaným v OPD. Zákazník podpisem tohoto dodatku výslovně akceptuje čl. |||. OPD.

Dodavatel poskytne zákazníkovi jednorázovou slevu z ceny za dodávku elektřiny pro dané odběrné místo ve výši 2.000.00

Kč. Sleva se poskytuje za podmínky že nedojde ze strany zakaznika k ukončení smlouvy před 31.08.2021. Zákazník bere

na vědomí, že v případě porušení této podmínky je dodavatel opravněn doučtovat mu hodnotu této slevy do ceny za dodávku

elektřiny.

Příznana distribuční sazba C02d.

2) Změna obchodních podmínekžř

Nedílnou součástí smlouvy jsou obchodní podmínky dodávky komodity č. 1152018 (..OPD“).

3) Změna doby trvání smlouvy

Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.08.2021 bez možnosti výpovědi. Vpřípadě. že Žádná ze smluvních stran

písemně neoznámí druhé smluvní straně nejpozději 4 měsíce před uplynutím sjednané doby. že na ukončení smlouvy trvá,

prodlužuje se smlouva vždy 024 měsíců. V případě, že zákazník u<ončí smlouvu vrozporu správním. předpisy nebo

smlouvou, nebo dodavatel odstoupí od smlouvy z důvodu na straně zákazníka, zavazuje se zákazník uhradit dodavateli

smluvní pokutu. Výse smluvní pokuty je uvedena v ceníku smluvních pokut č. E_04/2015. ktery je nedílnou součástí smlouvy.
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4) Podřízenost smlouvy—"u

Dodavatel a zákazník se dohodu. Ze práva a povrnností vzmkle ze smlouvy včetne prav a povwnosíí ; porušení smlouvy se

pudou řldít zakonem c. 89,9012 Sb., občansky zakoník.

5) Účinnost dodatku

Za'kazníkem podepsaný dodatek nabýva ÚČtHHOSÍl dnem teho cto'uČenl dodavatell.

ll. Prohlášenízákazníka

Prohlasuíí. že sem se seznamíl s ceníkem smluvních pokut c E 04/2015 a OPD, ktere jSOU ořllohou a nedílnou součastí

tohoto dodatku.

Ill. Souhlas zákazníka

Radl bychom s vamí byll v kontaktu nejen po dobu trvání teto smlouvy, ale také max. 5 let po prlpadne'm ukončení naší

poslední společné smlouvy. Nemame v úmyslu zaplcovat vas nadměrným množstvím zbytečných informací. Svým

souhlasem SI vsak zajtstíte možnost získávat elektronrckýml prostředky od společnostl Skuplny PRE informace

o zvýhodněných produktech. které Vám na zaklade prottlovaní Vaších oat mužeme nabídnout. Více unlormací o zpracování

osobních udaju (včetně seznamu členů Skuplny PRE) naleznete na www.precz/ochranaudaju

vaml udělený souhlas muzete kdykoltv odvolat,

Souhlasím s tímto zpracováním osobních Udaju.

  

Datum a podpís zakaznlka

Datum doručenr navrhl. dooavazelt ,1 U
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11 Dobrovolné poskytrnáe kontak'nt udaje usnadn a ze'ektívní vzaje'nnoa komuníkac a společnost P'ažska energettka a s. ma opravnený zalem k vyuzm

těchto udaíu k přímému marketngu dle podm nek zas lam oocnoonrc“ sdělen ?akazník ma pravo proti tomuto využít' vlncst íakoukoltv lormou na'nltku a v

tomto prlpade společnost Pražska energetwa a. s„ toto zpracovaní osooních _tdaíu nezahal/íhned ukončí.

2l Tato změna platí orma-3 v případě že nedílnou součástí smlouvy ísot. me o:)coodní podmínky dodavatele než č. 11/2018

31 Plan pro smlouvu umwenou před 1 1. 2014

Stav elektroměru k xt pozadovane m‘ény bude proveden odhadem Sk„tecny stav elektroměru není pox/mm} udal ale cncete-I, mužete nam lel nahlasrt

do data poldcuvanu ltwímyna 111‘11"127.L)\.'y‘;f1 st'a'tkac' www ure oz e ’1131I‘J'1"‘d g'uii'z‘pru cz nebo na Zákaznlcke lince PM Bott 5:50 osu,

 

 


