
Návrh dodatku Smlouvy o sdružených službách dodávky

 

elektřiny - AKTIV+ FAVORITZ 09/2019 Strap-31.2

Číslo smlouvy SoSSE/7358108

Obchodník s elektřinou (na straně jedne): Zákazník (na straně druhé):

Pražská energetika, a. 5. Městská část Praha-Šeberov

sídlo Na Hroudě 1492/4, 100 O5 Praha 10 sídlo: K Hrnčířúm 160, Šeberov.

IC: 60193913 149 00 Praha-Šeberov

DIC“ C260193913 l_Č: 00241717

zapsaný v OR Městského soudu v Praze. oddíl B. DlC1CZOO241717

vložka 2405 bankovní spOjeni:

bankovniSW číslo účtu;

číslo účtu: telefon:—

číslo registrovaného účastníka trhu: 116 e-mailfi’m

Zákaznická lin ' číslo zákazni a: 1

e-mall číslo zákaznického učtu 3034 8865

(dále jen .. čislo odběrného místa18110251331

adresa odběrného místa: K Hrnčiřúm 160.

Šeberov. 149 00 PrahaŠeberov

(dále jen .,zákaan

  

,7 .. . . . „...v—1.7“-

I. Změny smlouvy

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

uvedené odběrné misto (dále jen „smlouva)

1) Změna ceny za dodávku elektřiny

Cena za dodávku elektřiny je Sjednána ve formě cenového tarifu AKTIV+ FAVORlT2 09/2019. který je složen zceny

za spotřebovanou elektřinu ve VT 1850.00 (2238.50) Kč/MWh. v NT 1203.00 (1455.63) Kč:/MWh a ze stálého měsíčnn'to

platu za odběrné místo ve výši 9900 (119,79) Kč/měsic. Uvedené ceny jsou bez DPH, v závorce pak včetně DPH ve VýŠl

21 %. Ceny neobsahUji daň z elektřiny. jejíž výše ke dni uzavření této smlouvy čini28,30 Kč/MWh.

Zákazník se dále zavaZUje uhradit dodavateli cenu souv1sejici služby v elektroenergetice ve výši dle účinného cenového

rozhodnutí ERÚ (k dlSpOZlCI 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 standardnim ceníku elektřiny PRE PROUD KLASIK. Dodavatel

zveřejňuje tento ceník na svých internetových stránkách www.precz. Dodavatel je oprávněn tento ceník měnit způsobem

sjednaným v OPD. Zákazník podpisem tohoto dodatku výslovně akceptuje čl. Ill. OPD.

Dodavatel poskytne zákazníkovi 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 3108,2021. Zákazník bere

na vědomí. že v připadě porušení této podmínky je dodavatel oprávněn doučtovat mu hodnotu této slevy do ceny za dodávku

elektřiny.

Přiznaná distribuční sazba C25d.

2) Změna obchodních podminek?‘

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. V případě, 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 ukončí smlouvu vrozporu správními předpisy nebo

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

smluvnípokutu. Výše smluvní pokuty je uvedena v ceníku smluvních pokut č. E_04/2015. který je nedílnou součástí smlouvy.
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4) Podřízenost smlouvy3l

Strana 70

Dodavatel a zákazník se dohodlí. že práva a povmnostl vznikle ze smlouvy včetne práv a povwností z porušení smlouvy se

budou řídít zakonem (189/2012 Sb.. občansw zákoník

5) Účinnost dodatku

Zákazníkem podepsaný dodatek nabývá učínnosti dnem Jeho doručení dodavateli.

||. Prohlášenízákazníka

prohlašují. že sem se seznamíl s ceníkem

tohoto dodatku.

Datum 001.;Cem navrhu dodavatel! ] '{v
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smluvních pokut Č E7 04/2015 a OPD. které jsou přílohou a nedílnou součástí

  ....................fuk

 

podpís zastupce

 

tl Doorovolne poskytnute <ontak'ní udale usnadn a ze‘eknvm VZálEWl'l—Uu komuníkac a společnost Pražska energetíkra. a. s. ma oprávněny zalem k VYUŽlÍl

těchto udalu =< přímému marketíngu dle podm nek zaslaní obchodních sdělen Zakazník má právo pron tomuto využ|t= vznést jakoukolív formou nármtku a v

tomto případě spoleCnost P(aŽSka energetí-(al a s.. toto zpracovaná osobních udalÚ nezahajl/ínned menu.

2) Tato změna platí poue v případě že nedílnou součástí smlouvy ]SOU „ne ozcnodnš podmínky dodavatele než Č. 11/2018.

3) Platí pro smlouvu uzavřenou před 1 1. 2014

Stav elektroměru k datu požadovane změny Dude pfovede'í oonader“ Skutecny stav elektroměru není povrnny' udal, ale creme-11, mužete nam 1e] nanláSIt

do data poiauovano změny na ínte'notovyon stránkou" wwwpre (jl own illu'“ “& uíeíltpre cz nebo na Zákaznícke lince WHL 800 530 035.


