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., SLEVA 11 o/o - PLYN

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. (kategorie Maloodběratel. Domácnost)

 

Pražská plynárenská, a. 5.. Praha 1 — Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00

IČ 60193492. DIČ CZ60193492

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

(dále jen Obchodník)
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, sídlo (místo podnikání)/trvalé bydliště. kontaktní telefon

;
BIC kód/č. plynoměru č. smlouvy

 

 

       
 

(dále jen Zákazník)

uzavírají ve vzájemné shodě tento dodatek následujícího znění (dále jen Dodatek) ke Smlomč o sdružených službách dodá\ k) a odběru

zemního plynu (dále jen Smlouva) \' platnem mení Obchodních podminek ()bchodníka (dále jen OP). které jsou \eřejně přístupné na

 

[.

]. Obchodník se zavazuje poskytnout Zákazníkovi slevu z ceny za ostatní služby dodávky plynu, (dále jen Cena za plyn) v rozsahu a

za podmínek v tomto Dodatku uvedených.

2. Cena za plyn je stanovena v ceníku Obchodníka s tim, že pro období tří let (dále jen doba trvání slevy) Obchodník poskytne

Zákazníkovi slevu ve výši 11 % z komoditní složky ceny (dále jen sleva).

3. Doba trvání slevy začíná běžet ode dne podpisu tohoto Dodatku. V případě, že Obchodník dosud dodávku zemního plynu do

odběrného místa Zákazníka na základě Smlouvy nezahájil, doba trvání slevy počíná ode dne zahájení dodávky zemního plynu do

odběrného místa Zákazníka.

4. Dnem účinnosti tohoto dodatku zanikají všechny slevy 2 Ceny za plyn dříve sjednané mezi Obchodníkem a Zákazníkem.

ll.

Obchodník v době trvání slevy Zákazníkovi slevu neposkytne:

a) za období do prvního ročního vyúčtování uplynulého fakturačního období (dále jen první vyúčtování), pokud dojde k ukončení

platnosti Smlouvy před prvním vyúčtováním,

b) za období po prvním vyúčtování. pokud dojde k ukončení platnosti Smlouvy po prvním vyúčtování.

lll.

]. Smluvní strany se dohodly na změně doby trvání Smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu tří let ode dne podpisu tohoto Dodatku.

2. V případě, že již před uzavřením tohoto Dodatku byla mezi Obchodníkem a Zákazníkem sjednána určitá doba trvání Smlouvy, která

má skončit později než dle předchozího odstavce. k tomuto ujednání se nepřihlíží a doba trvání smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

3. V případě, že Obchodník dosud dodávku zemního plynu do odběrného místa Zákazníka na základě Smlouvy nezahájil, doba, na

kterou se Smlouva uzavírá. počíná ode dne zahájení dodávky zemního plynu do odběrného místa Zákazníka.

4. V případě, že Zákazník před koncem platností Smlouvy neoprávněně ukončí odběr zemního plynu, je povinen zaplatit Obchodníkovi

pokutu ve výši 3.000: Kč v případě kategorie Domácnost a ve výši 6.000.- Kč v případě kategorie Maloodběratel. Zaplacení smluvní

pokuty nemá vliv na nárok oprávněného na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dnů od doručení

výzvy kjejí úhradě Zákazníkovi. ato na bankovní účet Obchodníka.

lV.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a obě smluvní strany obdrží po jednom z nich. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti

dnem podpisu smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly. s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují

 

 

 
 

      

své podpisy.
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Zákazník Pražská plynárenská, a. s.
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PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.

()bchodní kanceláře

Jungmannova 31 U Plynárny 500

I 10 00 Praha 1 145 08 Praha 4

Návštěvní hodiny:

Po-Ct 900-1800 Po-(‘I LLOC-18.00

Pá 9.00-1100 Pá 9.004100

vAs DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

1017160/5.1.2015

 

 

Vážený zákazník

Městská část Praha 17

Žalanského 291 /12b

163 00 Praha 17-Řepy

J

  
 

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

33/OZL/15 Tomková/840555333 10.1.2015

Sleva 11% z komoditní složky ceny

Vážený zákazníku,

obdrželi jsme vyplněný dodatek SLEVA 11% - PLYN (dále jen Dodatek smlouvy). Velice

nás těší a vážíme si Vašeho rozhodnutí využít naší cenové nabídky.

V období od 5.1.2015 do 4.1.2018ZVám bude poskytnuta sleva 11% z komoditní složky

ceny zemního plynu. Platná výše této ceny je stanovena vaktuálním ceníku Pražské

plynárenské, a. 5., který naleznete na našich internetových stránkách nebo vobchodních

kancelářích.

V příloze zasíláme potvrzený Dodatek smlouvy.

Dnem účinnosti tohoto Dodatku zanikají všechny slevy 2 ceny za plyn dříve sjednané mezi

obchodníkem a zákazníkem.

V případě dotazů kontaktujte prosím naši zákaznickou linku na čísl _,kde Vám

naši operátoři ochotně poradí, a to každý pracovní den od 8 do 18 hodin.

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem

 

Simona Lenská

vedoucí střediska zákaznické kontaktní centrum

Pro identifikaci a rychlé vyřízení Vašich požadavků uvádějte prosím Vaše číslo smluvního

účtu:
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