
Smlouva o sdruž ený ch služ bách dodávky elektříny

Obchodník s elektřinou (na straně jedné):
Praž skáenergetika, a. s.

sĺdlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha JO
IČ O: 6OJ939J3

DIČ : CZ60J939J3
zastoupený : Jana Hellerová, Obsluha zákazníků

zapsaný v OR Mě stského soudu v Praze, oddíl B,
vlož ka 2405

bankovní spojení: Komerční banka, as.
číslo účtu: 00001 9-2784000277/OJ 00

číslo registrovaného účastníka trhu: J J 6
Zákaznickálinka PRE: 800 550 055

kontakt: www.precz/kontakt
dále jen „ dodavatel“

Zákazník (na straně druhé):
Mě sto Beneš ov

sĺdlo: Masarykovo námě stí 100, 256 OJ Beneš ov
100: 0023J40J

DIČ : CZOO23J 401
zastoupený :

Ing. Jaroslav Hlavnička, Starosta
bankovní spojení:

čĺslo účtu:
telefon:l) 734479391

e-mail:l) vosatkova@ benesov-city.cz
dále jen „ zákazník“

uzavírají podle zákona č. 458/2000 Sb. ‚ energetický zákon, v platném zně ní (dále jen “ Zákon“ ), tuto smlouvu:

1 “ Předrně t pinT )
Předmě tem plně nĺ z této smlouvy je za podmínek v ní dohodnutý ch:
a) dodávka a odbě r sjednaného množ ství elektřiny mezi dodavatelem a zákazníkem v odbě rném místě zákazníka dle této

smlouvy,
b) zajiš tě ní související služ by v elektroenergetice dodavatelem pro zákazníka,
c) převzetí povinnosti zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační soustavy dodavatelem spolu s odpově dností za odchylku

vztahující se k odbě rnému místu dle této smlouvy,
d) úhrada smluvní ceny silové elektříny dle této smlouvy a úhrada regulované ceny související služ by v elektroenergetice

zákazníkem dodavateli.

2 Podmínky dodávky eiektřij

Pro dodávky elektřiny dle této smlouvy platí obchodní podmínky dodávky komodity č. 11/2018 vydanédodavatelem (dále jen
“ OPD“ ). Tyto OPD tvoří přílohu této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

.. 3. Č asováspecifikace sdruž ený ch služ eb dodávky

Dodavatel se zavazuje dodávat elektřinu dle této smlouvy a zajiš ťovat distribuci a související služ by dle této smlouvy
pro zákazníka od J 7.09.2021 ‚ nejdříve vš ak po splně ní podmínek stanovený ch touto smlouvou a přísluš ný mi právními
předpisy pro zahájení dodávek elektřiny.

(4 Trvání závazku)

a) Tato smlouva nabý váplatnosti a účinnosti dnem jejího podpisu obě ma smluvními stranami a je uzavřena na dobu určitou
do 31 .08.2023. V případě , ž e ž ádnáze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně nejpozdě ji 4 mě síce
před uplynutím sjednanédoby, ž e na ukončení smlouvy trvá, prodluž uje se smlouva vž dy O 24 mě síců.

b) Dalš í způsoby a podmínky ukončení této smlouvy jsou stanoveny v OPD.

5 Platební podmín.J

Korespondenční I fakturační adresa: Mě sto Beneš ov, Masarykovo námě stí 1 OO, 256 OJ Beneš ov u Prahy

Fatební způsob/ zasílání vyúčtování:

Platební způsob záloh I frekvence záloh:

.

Způsob stanovení vý š e zálohy:

Příkaz k úhradě I elektronicky

Příkaz k úhradě I Mě síční interval

Dle předpokládanéspotřeby

1) Dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje usnadní a zefektivní vzájemnoukomunikaci a společnost Praž skáenergetika, a. s., máoprávně ný zájem k využ ití tě chto údajů k přímému

marketingu dle podmínek zasíláníobchodních sdě lení. Zákazník máprávo proti tomuto využ itívznéstjakoukolivformou námitku a v tomto případě společnost Praž skáenergetika, a. s., toto

zpracování osobních údajů nezahájí/ihned ukončí.
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6. Specifikace odbrn ho m sta

Odb rnØ m sto: Masarykovo nÆm st 1, 256 01 Bene ov, ostatn

I-
¨isloodbernehomista 8110938333

EAN (ciselna identifikace odberneho mista) 859182400601118338

¨islo zakaznika 3000745491

¨islo zakaznickeho uctu 30430012

JmenovitÆ hodnota hlavn ho jistiŁe płed elektrom rem [A]: 3x50,0

Hladinanapeti Nizke napeti

Typ mericiho zarizeni C (neprubehove mereni)

Regulacni Stupen 7

7. Cena

a) Cena silovØ elektłiny je smluvn a je sjednÆna ve form cenovØho tarifu ( Produktu silovØ elektłiny )

PRE PROUD UNIVERSAL specifikovanØho v œŁinnØm Cen ku Pra skØ energetiky, a. s. PRE PROUD UNIVERSAL (dÆle
jen Cen k ). Cen k je ned lnou souŁÆst tØto smlouvy. Dodavatel je oprÆvn n tento Cen k m nit zpøsobem sjednan m

v OPD (¨l. III.). ZÆkazn k podpisem tØto smlouvy v slovn akceptuje ¨l. III. OPD.
b) Cena souvisej c slu by v elektroenergetice je stanovena ve v i podle œŁinnØho cenovØho rozhodnut EnergetickØho

regulaŁn ho œładu. PłiznanÆ distribuŁn sazba: C03d.

8 Dat ujednÆn

V pł pad , e zÆkazn k ukonŁ smlouvu v rozporu s prÆvn mi płedpisy nebo smlouvou nebo dodavatel odstoup od smlouvy
Z døvodø na stran zÆkazn ka, zavazuje se uhradit dodavateli smluvn pokutu. V e smluvn pokuty je uvedena v cen ku
smluvn ch pokut Ł. E_04/2015, kter je pł lohou a ned lnou souŁÆst tØto smlouvy.
ZÆkazn k se zavazuje zaplatit dodavateli za odebranou elektłinu v odb rnØm m st dle tØto smlouvy od poŁÆteŁn ho stavu
elektrom ru: ve VT - 254275.

9. Souhlas zÆkazn ka

RÆdi bychom s VÆmi byli v kontaktu nejen po dobu trvÆn tØto smlouvy, ale takØ max. 5 let po pł padnØm ukonŁen na
posledn spoleŁnØ smlouvy. NemÆme v œmyslu zahlcovat VÆs nadm rn m mno stv m zbyteŁn ch informac . Sv m
souhlasem si v ak zajist te mo nost z skÆvat elektronick mi prostłedky od spoleŁnost Skupiny PRE informace
O zv hodn n ch produktech, kterØ VÆm na zÆklad profilovÆn Va ich dat mø eme nab dnout. V ce informac o zpracovÆn
osobn ch œdajø (vŁetn seznamu Łlenø Skupiny PRE) naleznete na www.pre.cz/ochranaudaju.
VÆmi ud len souhlas mø ete kdykoliv odvolat.

Souhlas m s t mto zpracovÆn m osobn ch œdajø.

1o ZÆv reŁnÆ ujednÆn

a) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnost originÆlu, z nich dodavatel obdr po 1 vyhotoven a zÆkazn k
po 1 vyhotoven .

b) Tato smlouva mÆ nÆsleduj c pł lohy:
1) Obchodn podm nky dodÆvky komodity Ł. 11/2018
2) Cen k Pra skØ energetiky, a. s. PRE PROUD UNIVERSAL
3) Cen k smluvn ch pokut Ł. E_04/2015

VPrazedne 16 O9 2021

Doda

a HellerovÆ
zakazniku

V Praze dne

J
nik ... ...

Ing. Jaroslav HlavniŁka
Starosta


