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Dodatek č. 3 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi č. 208/2015/PMDP

Lumius, spol. s r.o., se sídlem Horní 700, 739 25 Sviadnov, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. 
C, č.vložky 27060, IČ: 25911945, DIČ: CZ25911945, kterou zastupuje:  (na základě plné moci),
Bankovní spojení: 
(dále jen „dodavatel“ )

a

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem Plzeň -  Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ 301 00, 
IČ: 25220683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka 710, zastoupená 
Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva 

(dále jen „odběratel“ )

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek k výše uvedené Smlouvě, kterým se mění obsah předmětné Smlouvy
(dále jen „Dodatek “) 

jak následuje:

Článek I.

Východiska Dodatku č. 3 Smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi č. 208/2015/PMDP 
(dále jen Smlouva).

Článek II.

Předmět Dodatku č. 3 Smlouvy

1. V souladu s ustanovením článku XIII. odst. 11 Smlouvy se tímto smluvní strany se dohodly na následujících změnách 
Smlouvy:

„Smluvní strany se dohodly, že tímto dochází k úpravě odběrných míst v Příloze č. 1 tak, že se přidává 1 odběrné místo: 
č. pare. 383, Štefánikova, Plzeň, 326 00 Černice, číslo OM: 1001157984, EAN: 859182400801121251, rezervovaný příkon: 
800 kW, napěťová hladina: 22 kV (VN), číslo smlouvy o připojení: 16_VN_1008066747.“

Článek III.

Platnost a účinnost Dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Článek IV.

Společná a závěrečná ustanovení

i .  Ujednání obsažená v tomto Dodatku mají přednost před ujednáními ve Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny 
oprávněnému zákazníkovi. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy č. 208/2015/PMDP zůstávají 
nedotčena.
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2. Smluvní strany prohlašují a svými vlastnoručními podpisy stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho 
obsahu rozumí a že dodatek byl sjednán a uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni, nezkušenosti, 
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech; po jeho podpisu obdrží každá strana po jednom (1) stejnopisu.

V Plzni dne í .  1.2017


