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Cislo smlouvy SoSSE/5687292

_ „i „

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

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

sídlo Na Hroudě 1492/4. 100 05 Praha 10 sídlo. K Hrnčířum160.Seberov_

IČ: 60193913 149 00 Praha-Šeberov

DlC: (260193913 IČ“ 00241717

zapsaný v OR Městského soudu v Praze. oddil B, DIČ; CZOO241717

vložka 2405 bankovní spOjeni

bankovní spo'ení: Komerční banka, as. čislo " *

číslo rem:m telefon??
číslo registrovaného účastníka trhu: 116 e-mail:1

Zákaznická linka PRE: číslo zá azni a:

e-mailm - číslo zákaznického účtu: 1132 9108

(dále jen .,dodavatel") ‘ číslo odběrného místa; 8110683097

adresa odběrného místa: K Šeberovu 859,

Šeberov. 149 00 Praha-Šeberov

(dále jen „zákazník“)

..a. "na ....i.

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 Sjednana ve formě cenového taritu AKTlV+ FAVORIT2 09/2019, ktery je složen zceny

za spotřebovanou elektřinu ve VT 1650.00 (1996,50) Kč/MWh 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 výši 21 %. Ceny neobsahují daň z elektřiny,

jejíž výše ke dni uzavření této smlouvy činí 28,30 Kč/MWh.

Zákazník se dále zavaZUJe uhradit dodavateli cenu souwsejíci služby v elektroenergetice ve výši dle účinného cenového

rozhodnutí ERU (k dispozmi 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 cenik na svých internetových stránkách www.precz. Dodavatel je oprávněn tento cenik 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 1.000.00

Kč. Sleva se poskthje za podmínky, že nedojde ze strany zákazníka k ukončení smlouvy před 31.08.2021. Zákaznm bere

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

elektřiny.

Přiznaná distribuční sazba C02d.

2) Změna obchodních podminek2>

Nediinou 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

písemné neoznámí druhé smluvní straně nejpozději 4 měsíce před uplynutím Sjednane' 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 zdůvodu 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“

Dodavatel a zákazník se dohodlí, Že práva a povrnností vzníkle ze smlouvy včetně práv a povinností z porušení smlouw se

budou r'ídít zakonem Č, 89/2012 Sb.. občanský zákoník.

5) Účinnost dodatku

Zákaznlkem podepsany dodatek nabývá účínností dnem teho doručení dodavateli.

ll. Prohlášenízákazníka

Prohlašuíí, že „sem se seznámil s ceníkem smluvních pokut C. E 04/2015 a OPD ktere jsou přílohou a nedílnou součástí

tohoto dodatku.

Datum domfem navrhu dodavateh7 “)] 470— 7/77,» „.. ..
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podpls zakazníka

. f
‘ I  

 

Hav

podpís zastupce

  

 

1) Dobrovolné poskytnute (ontaktní udale usnadn a zeíekttvnl vzalemnou komuníkac a společnost Pražská energetika. a. 5.. ma oprávněný za’lem k využítí

techto udaju k přímém.. marketíngu dle podmínek zaslaní obchodních sdělen Zákazník má právo proti tomuto využít' vznést jakoukoliv formou námítku a v

tomto případě spoletnost Pražska energetíka a. s.. toto zpracovaní osobních udajů nezanavíhned ukončí.

2l Tato změna platí podze v případě že nedílnou součástí smlouvy [sou me obvodní podmínxv dodavatele než C. 11/2018.

31 Platí pro smlouvu uzavřenou před 1. 1. 2014

Stav elektroměru k datu pozadovane zménv bude provede" odhadem Skutečnv stav elektroměru není povtnný udal ale chcete-l, mužete nam Jej nanIaSít

do data požadovane změny na ínternetových strávíme" wwvare cz erníaílen na [l'L' Wordu! nebo na Zákaznícke línco PRL 800 550 055


