
LUMIUS
SVĚT PLNÝ ENERGIE

Dodatek č. 1

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 9.9.2015

Lumius, spol. s r.o., se sídlem ul. Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, odd. C, č.vložky 27060, IČ: 25911945, DIČ: CZ25911945, kterou zastupuje: Ing. Lucie Korbelová, obchodní referent
(na základě plné moci). Bankovní spojení: FISBC Bank plc, č.účtu (CZK): Číslo licence na obchod s elektřinou:
140604992. Číslo registrace OTE: 00185
(dále jen „dodavatel")

a

Město Šternberk se sídlem, Florní náměstí 16, 785 01 Šternberk, IČ:00299529, DIČ: CZ00299529, kterou zastupuje: Ing.
Stanislav Orság, starosta města. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.účtu (CZK):
(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. 1 Smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.9.2015 Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi (dále
jen Smlouva).

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dochází k následujícím změnám Smlouvy:

Článek V. Smlouvy se doplňuje o odst. 7, v tomto znění:

„7. Tato smlouva a smluvní podmínky mohou být měněny a doplňovány pouze na základě souhlasného prohlášení obou
smluvních stran, a to formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných k tomu oprávněnými zástupci
smluvních stran. V případě, že odběratel nesouhlasí s navrhovanou změnou smluvních podmínek, je oprávněn od smlouvy
odstoupit, a to způsobem dle odst. 5 tohoto článku."

Článek III.

Platnost a účinnost Dodatku

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

Článek IV.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Ujednání obsažená v tomto Dodatku mají přednost před ujednáními ve Smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že ostatní
ustanovení Smlouvy ze dne 9.9.2015 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany prohlašují, že k uzavření Dodatku přistoupily po vzájemném, vážném, srozumitelném a určitém projednání,
a že jeho obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých
oprávněných zástupců.

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