
 

elektřiny — AKT|V+ FAVORITZ 09/2019

Číslo smlouvy

Návrh dodatku Smlouvy () sdružených službách dodavky

St'd'id ‘ *

SoSSE/5782187

r

 

Obchodník s elektřinou (na straně jedné):

Pražská energetika. a. s.

sídlo. Na Hroudě '4921'4. 100 05 Praha 10

IC 60193913

DIČ CZ60193913

zapsaný v OR Městského soudu v Praze. oddíl B.

vložka 2405

bankovníspOjeni. Komerční banka. as.

číslo učtu

číslo registrovane o ucas ni a r u“

Zákaznická linka PRE:

e-mail:

(dále jen „dodavatel“)

Zákazník (na straně druhé):

MĚSTSKÁČÁSTPRAHA-ŠEBEROV

sídlo K Hrnčířum 180 Šeberov

149 00 Praha—Šeberov

IC 00241717

ENC'CZ00241717

bankovní spOjení

číslo účtu

e-mailtll

číslo zákazníka; 3510108294

číslo zákaznického uctu 3003 1964

číslo odběrného místa: 8110725768

 

adresa odběrného místa“ K Safiné. Šeberov.

149 OO Praha-Šeberov

(dále jen „zákazník?

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

1) Změna ceny za dodávku elektřiny

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

za spotřebovanou elektřinu ve VT 1650.00 (1996.50) Krč/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 VýŠl 21 oft). Ceny neobsahují dan z elektřiny.

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

Zákazník se dále zavazuje uhradit dodavateli cenu souwsející služoý 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 výš: ceny uvedené

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

zveřejňuje tento cenik na svých internetových stránkách wwvarecz Dodavatel je oprávněn tento Cenik měnit zpusobem

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 500,00 Kč.

Sleva se poskýtUje za podmínky, že nedojde ze strany zákazníka kukončení smlouvy před 31.08.2021. Zákazník 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 CO1 d.

2) Změna obchodních podmínek?1

Nedilnou součástí smlouvy jsou obchodní podmínky dodávky komodity č. 112018 („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 měsícu. V případě. že zákazník ukončí smlouvu vrozporu správním 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. 304/2015. který je nedílnou součástí smlouvy,
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4) Podřizenost smlouvyflx

Dodavatel a zakazník se dohodlí že prava a povmností vznlkle ze smlouvy včetne orav a povv'ností z porušení smlouvy se

budou řídít zakonem až 890012 Sb „občansky zákoník

5) Účinnost dodatku

Zákazníkem podepsaný dodatek nabyva učínnosti dnem Jeho "loučení dodavatelí.

II. Prohlášenízákazníka

Prohlašuía. že jSem se seznamll s ceníkem smluvních pokut c E 04/2015 a OPD ktere lsou přílohou a nedílnou součástí

tohoto dodatku.

III. Souhlas zákazníka

Radí bychom s Vámí bylí v kontaktu nejen po dobu trvání teto smlouvy. ale take max. 5 let po případném ukončení naší

poslední spolecne smlouvy, Nemáme v úmyslu zahlcovat Vás nadměrným množstwm zbytečných |nřormací. Svým

souhlasem Sl však zajistíte možnost získávat elekt'oníckymí prostředky od společností Skupiny PRE íntormace

o zvýhodněných produktech. které Vám na zaklade protílovaní Vašlch dat mužeme nabídnout. Více Informací o zpracování

osobních Udaju (včetně seznamu členu Skupiny PRE} naleznete na www.přeczíochranaudalu.

vam. udělený souhlas mužete kdykolív odvolat.

Souhlasím s tímto zpracováním osobních údayu.

Datum a podpís zakaznlka

Datumdořuňe'íínavrhudodavatelí * „ 1" ,.; „ V ................ . ............ ne ...........................

 

Hav

podpís zastupce

  

1l Dobrovolné poskytnuto montak'n: „Gaye usnadn a zetektívn vzalehnnou kr)'ř1,lříkar; a společnost P'aZSka energetlka a s tra opravné-ny hájem k využítí

těchto udalu k přímom.. marketíngu dle podmínek zasílaní obchoonícn sdělen ?aka/nlk ma p'avo p*otl tomuto VYUŽII vznesl ;akoukolív to'mou namítku a v

tomto ořnpade společnost Pražska energetíka a s toto zpracovaní osobních new "eiahajv‘shned u<0hčl

2‘) Tato změna platí pouze v případě že nedílnou SOUČáS'l smlouvy JSOU se obehndn' podmínky dodavatele než C. 11/2018

31 Platí pro smlouvu uzavřenou před 1 1 2014

Stav elektron—éru „ datu obžadovane zmeny bude proxeoe“ Odhadem ŠNJEČ'W slam elektromon. není povrnny una. aln C'“Cí3l0—| mužete nam tel nahlas"

do datu puZauulene „tipy na ín'.e'"eluvy:h st'ankaír www.pfe c.! u :",1 l “a ; tv: ware w nebo na /aka/níekl': |lllliU UM am: 550 035)


