
 

   

Návrh dodatku Smlouvy o sdružených službách dodávky

elektřiny - AKTIV+ FAVORIT2 09/2019 snimi i 2

Číslo smlouvy SoSSE/7400976

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 Hrnčířum 160 Šeberov

iC 60193913 149 00 Praha-Šeberov

D1C2CZ60193913 IC; 00241717

zapsaný v OR Městského soudu v Praze. oddíl B. DIČ: CZOO241717

vložka 21105 bankovní spojeni

bankovní spOJení Ceská spořitelna, as. číslo účtu

čísloúčtu“ telefon?

číslo registrovaného ucastni a tr u: 11 e-mai|:11_

Zákaznická linka PPE— číslo zákazni a' 3510107068

e-mall,_ Číslo zákaznického Učtu 3035 5984

(dále jen dodavatel) Číslo odběrného místa. 8110973934

adresa odběrného místa V ladech, Šeberov,

149 00 Praha-Seberov

(dale jen .,zákazník")

I. Změny smlouvy

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

uvedené odběrné místo (dále jen „smlouvat

1) Změna ceny za dodávku elektřiny

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

za spotřebovanou elektřinu ve VT 1.650100 (1.99650) Kč/MWh a ze stálého měsíčnňwo 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.

Zákaznn< se dále zavazuje uhradit dodavateli cenu souvrsejíCi SlUŽDy v elektroenergetice ve VýŠI dle účinného cenového

rozhodnutí ERU (k dISpOZICi na stránkách www.erucz).

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 učinném standardnim 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 výslovné akceptuje čl. lll. OPD,

Dodavatel poskytne zákazníkovi jednorázovou slevu z ceny za dodávku elektřiny pro dané odběrné místo ve výši 500,00 Kč.

Sleva se poskytuje za podmínky. že nedojde ze strany zakaznika kukončení smlouvy před 31.08.2021. zakaznik 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 podmínek?

Nedílnou součástí smlouvy jsou obchodní podmínky dodavky komodity č, tti2018 („OPD").

3) Změna doby trvání smlouvy

Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.082021 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 měsícu. 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_O4/2015, který je nedílnou součástí smlouvy.
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4) Podřizenost smlouvy—lt

Dodavatel a zaka7nlk se ]OHOGH. Že prava a povrnncstt vznlkle ze smlouvy včetne prav a pox/"Wow 7 porušení smlouvy se

pudou hon zakonem ó. 89/?01? Sb . občansky zakonlk

5) Účinnost dodatku

zakaznlke'n podepsany dodatek nabyva učlnnostl dnem teno doručení dodavateh.

II. Prohlášenízákazníka

Prohlašujl, že Jsem se seznamtl s ceníkem smluvnlch pokut & E 704/2015 a OPD které JSOU orllohou a nedílnou součástí

tohoto dodatku

Datumuomžen navmudouavatelt {-7 ng , V .. ...-e. v . .........
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lméno a příjmem zastupce zákaznlka
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!) Doprovolné poskyrmte kontak'n udat—:= usnadnr a zelektxvrr vzatomnou kmmmkac a spoteCnost Pražská energetlka a 5„ ma oprávněny zálem k využm

těchto udalu k prtmemu mamemg‘U dle poomrnek zasrlanl obcnorjntun sdělen Zakaznlk ma p'avo {Von tomuto vath vznesl lakoukolw formou namltku a v

tomto pnpade spolecnost Pražská energetwa a s tato zpracovanl osobmch tdayu nezahavvlhned mono.

?> 'ato změna plat' pouze v pflpadé že nedllno_. současťl smlouvy lsot. re opopdm oodmmkv dodavatele než Č. tt/PCtB.

Íšl Plan pro smlouvu uzavřenou pred t t. 2014

Sta» elektroměru k datu požadovane zmeny nude p*ovede'w dohad-7m š—„mcw stav elektroměru nenl povtnny udal ale chcete-M mužete nam tel 'ta"|asn

:10 mm požadovaná: změny nawn'rgmutovvch st'drw1::“ww/. pm rz/ .: ' ta “„to dpn: pz “evo na Zákaznlcm mm: PM 500 “mu Dub  


