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“% SMLOUVA o SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY ZE síTí NN

%: č. 0201328283 (DÁLE JEN „SMLOUVA")

ÉĚ OBCHODNÍK
3.5 ČEZ Prodej, a.s. Duhova1/425, 140 53 Praha 4 | 16027232433 j DIČ: 0227232433 | zapsanávobchcdním rejstřij vedeném

ŽŠ Městským soudem v Praze, oddíí B. vložka 22581 | Čjsjo jjcence na obchod s ejektřjnou: 141734603 j číslo registrace

ŽŠ u OTE: 714 j bankcvní spojení: Komerčr1íbankzx,a.s., č. účtu/kód banky: [ www.cez.cz j

&%%

gg: ZÁKAZNÍK - PODNIKATEL ZAKAZNICKÉ člsm: 10405100
šš NÁZEV/ OBCHODNÍ FjFšMA: Město Příbram
_; & DjČ: 0200243132 IČO: 00243132
$( $ . , ,
ŠŠ ADRESA MISTA PODNIKANl / SÍDLA

Šš ULjCE: Tyršova ČP.: 198 PSČ: 261 O1

gg OBEC: Příbram 1 MjSTNj ČÁST: příbram
ŠŠŠ ZASTOUPENY: Mgr. Jan Konvajjnka ZAPIS V: CSU Čj: 1658/984110 V Praze dne13.07.1998

Ě? KORESPONDENČNÍ ADRESA
%? ULjGE: Tyršova Č.jP.:1(l)8 , PSČ: 261 01
ŠŠŠ OBEC: Přjbmrn 1 MISTNV ČAST: příbram
0

%$ KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI
Šě E—MAjL: janastjkova©pribrameu TELEFON: 731609910
! 8
(a a _, „,
gg PREDMET SMLOUW

ŽŠ Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka poskytnout Zákazníkovi sdružené sjužby dodávky elektřmy [dále jen „sdružené

75:3 siužby"]. tzn. dodávat Zákazníkovi sjednané množstvi elektřiny a převzít odpovědnost za odchylku [dále jen „dodávka ejektřiny“]

Ěš a zajistit distribuci ejektřiny do odběrného místa [dále jen ,.OM"] Zákaznjka, a to v soujadu s pjatnýmj právními předpisy

ŠŠ a Všeobecnými obchodními podmínkamj dodávky elektřiny Obchodníka [dále jen VOPDj, které jsou součástí Smlouvy, a závazek _

ŽŠ Zákazníka odebrat Obchodníkem dodanou elektřinu do OM & uhradit obchodníkem řádně a včas dohodnutou platbu =

gg za dodávku elektřiny a distribuční sjužby v souladu se Smlouvou. Zákazník vysjovuje souhlas, aby Obchodník sjednal —=_—

Šš s příslušným provozovatelem distribuční soustavy [dáje jen „PDS“] smlouvu 0 distribucí elektřiny do OM zakaznika. Typ měření =

Št) v OM Zákazm'ka je stanoven ve smlouvě o připojení uzavřené mezi Zákaznjkem a PDS. Obchodník a Zákazník sjednávají, že 2=

ĚŠ zánikem smlouvy o připojení tato Smlouva nezaniká, Dokumenty pro ukončení Smlouvy jsou k dispozici na www.oez.oz_ gE
I 3 , » » EE
Šš SPECIFIKACE ODBERNEHO MISTA %:
„a „ „_—
Ě— %- ADRESA ODBERNÉHO MÍSTA %:
sš ULICE: Čechovská Č.B/ (:.o.: 48/ 8 PSČ: 251 01 Š=—__
ČŠ OBEC: Příbram MISTNI ČÁST: Příbram VIII &=

EN)! ODBĚBNÉHO MÍSTA: 859182400601507132 š
ZPUSOB PHIPOJENj: 1 FAZOVĚ HQDNOTA stng v OM(rezervova|1ýpříkon): 16 A %
DISTRjBUČNj SAZBA: 001 D PREDPOKLADANA SPOTŘEBA: 11 284 kWh/rok —

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
_

Cena elektřinyje pro sjednaný Produkt stanovena Obchodnjkem dje aktuálně platného Cenjku.

PRQDUKT: Elektřjnay
ZPÉJSOB PRQVADENjPLATEB:=Vjastl1j podnět

ZÉUSOB VPACENj PREFFATKULPOŠÍOVW' poukázkou
VYŠE ZALOHY DO PRVNIHO VYUČTOVÁNj: 150 Kč/měs

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A JEJÍ ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Smjouva nabývá platnosti dnem podpisu Zákazníkem a nabývá účjnnosti dnem zahájenj dodávky elektřiny Obchodníkem

a uzavírá se na dobu neurčjtou.
2. Cena elektřiny a podmínky užitj produktu se řídí vždy aktuálně pjatným Ceníkem produktu Ejektřina pro smlouvy uzavřené

na dobu neurčitou, které budou uveřejněny na www,cez.cz/ceníky.

Otočte prosím

SKU PI NA ČEZ



Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámí! s ceníky Obchodníka aVOPD. tvořícími přílohu Smiouvy, že Smlouvu uzavřm

jako projev své pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Fyzické osoby, které Smlouvu

uzavírajíjménem jednotlivých smluvních stran tímto prohlašuý, že jsou pmě oprávněny k Matnému uzavření Smiouvy Obchodník

& Zákazník sjednávají, že k datu účinnosti této Smlouvy ukončují veškeré předchozí smluvní vztahy k předmětnému OM

Zákazníka.

OBCHODNÍK \ ČEZ Prodej,a.s. ZÁKAZNÍK ,
DATUM A MISTO

JMÉNO A PŘMMENÍ
(matný zákonný zástupce)

Tomáš Kad\ec, na základě plné moci PODPB (HAZÍTKO) 3 1 _18' [\ÍŠŠ



&

& Í; PLNÁ moc
%?o
šgí Já, níže podepsaný Mgr. Jan Konvalinka, Jednající za Město Příbram,

ŠŠŠ místo podnjkáný/ýídro Tyršova 108, 261 01 Příbram 1,

Éš zapsaná v CSU C.j: 1658/98-1110 V Praze dne 13.07.1998,

0% IČO 00243132, D\Č 0200243132, datum narozený
. 0W ;

šš uděluji tímto pmou moc společnosn ČEZ Prodej, a.s., sídVo: Praha 4, Duhová 1/425.PSČ 140 53, IČO: 27232433,

ŽŠ DIČ: 0227232433, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddn B, vložka 22581, ke všem

Š; Úkonům směřujw'cím k zajištění dodávek elektřiny touto společností na základě uzavřené smlouvy o sdružených smžbách

ŽŠ dodávky eiektřiny do odběrného místa EAN 859182400601507132, zejména:
5 Ělš

ŽŠ, ' k ukončení stávajícího smluvního vztahu s dosavadním dodavatdem elektřiny pro toto odběrné m4'sto;

Š; ' k zjištění údajů ze stávající smlouvy _ např. EAN, doby trvání a data ukončení smkmvy, výpovědm' íhůty;

ŠÉ ' k uzavřeN/změně/ukončem' smlouvy o připojení tohoto odběrného rm'sta s provozovatáem d\stribuční soustavy;

ŠĚ ' k uzavřenÍ/změně/ukončení smlouvy o připojení e\ektronickou formou;

ŠŠŠ ' ke všem úkonům směřujícím k vypovězení srrHouvy v sowadu s s 115 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona.

358 v marném znění
Q 9
\.u i _ , . , . .

Ě % CESTNE PROHLASENI
V 8

ŽŠ Prohlašuji na svou čest, že:
m

ŽŠ jsem V\astníkem nemovitostí, ve které se nachází předmětné OM, jsem oprávněn užívat tuto nemovitost & také odběrné

%$ % zařízení, které se na této nemowtosti nachází
9 &
Šg mám jiný řádný právní důvod užívání odběrného zařw'zení, jakož % nemovitosti. ve které se nachází předmětné OM a/nebo _
%$ EI mám souhlas vlastníka této nemovitosti k uzavření této smlouvy o připojení =

%; V případě, že nejste původním zákazníkem =_-
LL u „=

m ,
ŽŠ [] původní zákazník zemře\ nebo se odstěhoval neznámo kam &=

ŽŠ Jsem si vědom/a toho, že v případě, kdy Jsem v tomto prohlášení uvedI/a nepravdivé údaje, jsem povinen uhradit způsobenou š:-
ŠŠŠ škodu & obchodm'k bude oprávněn k okamžwtému odstoupení od smlouvy uzavřené na základě nepravdivých údajů a ukončit Š:
tg Ě dodávku elektřiny. “=

Fakturu - konečné vyúčtovánč žádám zaslat na: É—

=

korespondenční adresu stávající smlouvy 2

D jinou adresu:

Případný přematek z konečného vyúčtování žádám vrátit na:

[] adresu pro zaslání faktury konečného vyúčtování

bankovníúčetčislo:

Tímto souhlasím s poskytnutím a následným zpracováním mnou uvedených osobních údajů za účehem zajištěm' provedení
úkonů na základě tohoto čestného prohlášení, ato zejménaspmečnosti ČEZ Prodej. 215.. se sidíem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ

140 53, IČO 27232433. Kompletní seznam subdodavateiů je uveden na www.cez.cz.
Tento souhlas dávám na dobu nezbytně nutnou, nejdéke však na dobu odpovídající promlčecím \hůtám dle občanského, příp.
obchodního zákoníku.
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