
 

 

Obchodník s elektřinou (na straně jedné):

Pražská energetika. a. s.

sídlo Na Hroudě 1492/4. 100 05 Praha 10

to 60193913

DIC. CZBO193913

zapsaný v OR Městského soudu v Praze. oddíl B.

vložka 2405

bankovní SpOJcm <omerém banka. as.

čísloúčtu—

číslo registrovaného učastníka trhu: 116

Zákaznická linka PRE:m

Číslo smlouvy

Návrh dodatku Smlouvy o sdružených službách dodávky

elektřiny ' AKTIV+ FAVOR|T2 09/2019 Strana ' f

SoSSE/5645895

Zákazník (na straně druhé):

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV

sídlo K Hrnčířúm 160 Šeberov.

149 00 Praha—Šeberov

IC: 00241717

DIC 0200241717

bankovní spOjenš

číslo učtu

telefonz1l_

(=,-mail:“—

číslo zákazníka: 3510108294

 

číslo zákaznického učtu 1031 5410

číslo odběrného místa 8110690787

adresa odběrného místa: K Hméi‘um 160.

Šeberov. 149 00 PrahaSeberov

(dále jen „zákazník?

e-mail_

(dále jen „dodavatel ')

l. Změny smlouvy

Zákazník a dodavatel se dohodli na těchto změnách Smlouvy o sdružených službách dodávky 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 AKTIV+ FAVORIT2 09/2019 který je složen zceny

za spotřebovanou elektřinu ve VT 1850.00 (2238.50) Kč/MWh. v NT 1.20300 (1455.63) KC/MW" a ze stálého měsíčního

platu za odběrné místo ve VýŠI 99.00 (119.79) Kč/měsíc. Uvedené ceny jsou bez DPH. v závorce pak včetně DPH ve VýŠl

21 %. Ceny neobsahUjí daň z elektřiny. jejíž vyše ke dni uzavření této smlouvy činí 28.30 Kč,/MWh.

Zákazník se dále zavaZUje uhradit dodavateli cenu souwsejíCi služby v elektroenergetíce ve VýŠl dle účinného cenového

rozhodnutí ERU (k dispozici 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 vučinném standardním ceníku elektřiny PRE PROUD KLASIK. Dodavatel

zveřejňUje tento cenik na svých internetových stránkách www.precz. Dodavatel je oprávněn tento centk měnit sz'isobem

Sjednaným v OPD. Zákaznik podpisem tohoto dodatku výslovně akceptuje čl. III. OPD.

Dodavatel poskytne zákaznikow jednorázovou slevu z ceny za dodávku elektřiny pro dané odběrné místo ve výši 1000.00

Kč. Sleva se poskytuje za podmínky. že nedojde ze strany zákazníka k ukončení smlouvy před 3‘.08.202‘. Zákazník bere

na vědomí. že v případě porušení této podmínky je dodavatel OD'BVHŠH doučtovat mu hodnotu této slevy do ceny za dodávku

elektřiny.

Přiznaná distribuční sazba C25d.

2) Změna obchodních podmínekži

Nedílnou součástí smlouvy jsou obchodní podmínky dodávky komodity č. 11'2018 (..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 neoznamí druhé smluvní straně nejpozději 4 měsíce před uplynutím sjednané doby. že na ukončení smlouvy trvá.

prodlužuje se smlouva vždy 024 měsícu. V případě. že zákazník ukončí smlouvu vrozporu správními předpisy nebo

smlouvou. nebo dodavatel odstoupí od smlouvy zduvodu na straně zákazníka. zavaZUje se zákazník uhradit dodavateli

smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je uvedena v ceníku smluvních pokut č. E_04/2015. který je nedílnou součástí smlouvy.
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4) Podřízenost smlouvy—'3

Jodavatel a zakazntk se dohodlt, že práva a povunnostl v7nlkle ze smlouvy včetně práv a pownnoszl [ porušenl smlouvy se

budou Wilt zakonem C. 89/2012 Sb , občansky zakomk

5) Účinnost dodatku

zakazníkem podepsaný dodatek nabývá učlnnostt dnem Jam doručení dodavatell.

||. Prohlášenízákazníka

Drohlašulr. že ,sem se seznamu s centkem smluvntch pokut Č. E 04/2015 a OPD. ktere jsou or'llohou a nedtlnou součástí

tohoto dodatku.

Ill. Souhlas zákazníka

Ram bychom s Va'mt bylt v kontaktu nejen po dobu Wan; teto smlouvy. ale take max. 5 let po prt'padnem ukončenl naší

poslednl společné smlouvy. Nemáme v úmyslu ?anloovat Vás nadměrným množstwm zbytečnycn informací. Svým

souhlasem Sl však žaustlte možnost získávat elektromckyml prostredky od společnosti Skupiny PHE tnlormace

o zvyhodnéných produktech. které Vám na zaklade prořilovant Vašlch dat mužeme nabldnour. Vlce :nformací o zpracování

osobních udaju (včetne seznamu Členů Skuplny PRE} naleznete na www.ore„cz/ocltrarlaudal_.,

vaml udělený souhlas mužete kdykollv odvolat.

Souhlasím s tímto zpracováním osobních Udaju.

Datum a podpls zakaznlka

Datum dorttčenlhav'hudooavateh “l , “C 7114.13 V ............................. e . .........................

 

podpls zastupce

  
t) Doorovolné poskytnute kontak'nt udate usnadn a ze'ekuvm vzalemnou kom kat, a společnost Pražska energetlka & 5„ ma oprávněny žalem k využltl

těchto udaju -< pnmomu marketnou dle podmlnek zasllant ooohoonch sdělen iakazntk ma p'avo protr tomuto VYUŽlÍl vznest lakoukolv tormou namltku & v

tomto orlpade společnost Dražska energetlka a s , toto Zpracovanl osobmch „.dalu nezanalvlhned ukončl,

? Tato změna plan omze v případě že nedllnou součástí smlouvy gsm „oe orcmd'w podmtnky dodavatele než c. ttr'2018.

3l Platí pro Smlouvu „zavrenou přent 1 20m

Stav elektroměru k datu Dožadovane zmeny bude proveden oonaoem Sm“ stav elektroměru nem povtnný udal ale cncetel mužete nam jel 'la"|áSll

do data požadovanu lněny “d -níer'vetuvyo" st'a'lkac“ www.pfu c; o n l.*lnr“ m \950 na [aka/make lunce PH

 


