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Obchodník s elekt inou (na straně jedné):
Pražská energetika, a. s.

sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 x
IČ: 60193913 ;

DIČ: 0260193913
Zastoupený: Vedoucí sekce
Zapsaný v OR Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2405
bankovní spo'ení:
číslo účtu:
číslo registrovane o ucastnı atr u: 116

Zákaznická linka PRE: 267 055 555, 840 550 055

174575
Vs.

Zákazník (na straně druhé):
Městská část Praha 17ˇ

sídlo: Zalanského 291/12b, Repy,
163 00 Praha 17
IČ: 00231223

DIČ: 0200231223
zastoupený: na Základě plné

mocı
bankovní spojení:

číslo účtu:
telefon:

e-mail:
e-mail: pre@pre.cz
dále jen „dodavatel“

dále jen „Zákazník“

« "Avia" M“
'
w*v' M“ 3 „AMW WW“ „saw Wwwwzw"

uzavírají podle Zákona č. 458/2000 Sb., energetický Zákon, v platném Znění (dále jen "Zákon"), tuto smlouvu:

"ł P edmět “ '
P edmětem pinenı Z této smlouvy je Za podmínek v ní dohodnutých:
a) dodávka a odběr sjednaného množství elekt iny mezi dodavatelem a Zákazníkem v odběrném místě Zákazníka dle této

Smlouvy,
b) Zajištění související služby v elektroenergetice dodavatelem pro zákazníka,
c) p evzetí povinnosti zákazníka odebrat elekt inu z elektrizační soustavy dodavatelem spolu s odpovědností Za odchylku

vztahující se k odběrnému místu dle této smlouvy,
d) úhrada smluvní ceny silové elekt iny dle této smlouvy a úhrada regulované ceny související služby v elektroenergetice

Zákazníkem dodavateli.

Dodavatel se zavazuje dodávat elekt inu dle této smlouvy a Zajišťovat distribuci a související služby dle této smlouvy
pro zákazníka od 22.08.2016, nejd íve však po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a p íslušnými právními
p edpisy pro zahájení dodávek elekt iny.

a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzav ena na dobu určitou
_ do 31.07.2018. V p ípadě, že žádná Ze smluvních stran neoznámídruhé smluvnístraně v době Začínající50 dnů a končící

30 dnů p ed uplynutím sjednané doby, že na ukončení smlouvy trvá, prodlužuje Se smlouva vždy o 24 měsíců.
b) Další Způsoby a podmínky ukončení této smlouvy jsou stanoveny v OPD.

Adresa pro zasílání vyúčtování: Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, epy, 163 00 Praha 618

Platební Způsob vyúčtování: P íkaz k úhradě
P íkaz k úhradě / T íměsíční interval

Dle p edpokládané Spot eby

Platební Způsob Záloh / frekvence Záloh:
Způsob stanovení výše Zálohy:

100013222295

10000256840000

/
100013222295
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Odběrné místo: Ke kulturnímu domu 439/14, epy, 163 00 Praha 17, byt, p ízemí

čisıø ddbèrnêhd mista: ˇi '
8110330777

EAN (čiseiná identifikace ødhèmêhø mista): ˇ
850182400306887729

Cisıd zákaznikaz í
3510173713

Číslo Zákaznického účtu: 30313230
Jmenovitá hodnota hlavního jističe p ed elektroměrem [A]: 1x25,0
Hıadina napèiiz Nizke našěii
Typ mě icího Za ízení:

› C (neprůběhové mě ení)
Regulační stupeň:

V 7

a) Cena silové elekt iny je smluvní a je sjednána ve formě cenového tarifu ("Produktu Silové elekt iny")
PRE PROUD AKTIV AKU 8 Specifikovaného v účinném Ceníku Pražské energetiky, a. s. PRE PROUD AKTlV (dále jen
"Ceník"). Ceníkje nedílnou součástí této smlouvy. Dodavatel je oprávněn tento Ceník měnit Způsobem sjednaným v OPD
(či. Ill.). Zákazník podpisem této Smlouvy výslovně akceptuje či. III. OPD.

b) Cena související služby v elektroenergetice je stanovena ve výši podle účinného cenového rozhodnutí Energetického
regulačního ú adu. P iznaná distribuční sazba: C25d.

V p ípadě, že Zákazník ukončí smlouvu v rozporu s právními p edpisy nebo smlouvou nebo dodavatel odstoupí od smlouvy
Z důvodů na Straně Zákazníka, zavazuje Se uhradit dodavateli Smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je uvedena v ceníku
smluvních pokut č. E_04/2015, který je p ílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
Zákazník se zavazuje zaplatit dodavateli Za odebranou elekt inu v odběrném místě dle této smlouvy od počátečního Stavu
elektroměru VT 17, NT 46.

a) Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech S platností originálu, z nichž dodavatel obdrží po 1 vyhotovení a zákazník
po 1 vyhotovení.

b) Tato smlouva má následující p ílohy:
1) Obchodní podmínky dodávky komodity č. 01/2016
2) Ceník Pražské energetiky, a. s. PRE PROUD AKTIV
3) Ceník smluvních pokut č. E_04/2015

22 '08“ 2016V Praze dne ..........22'08'2016.................. V Praze dne .......

Dodavat Zákazník: ................................

Í Vedoucí sekce na Základě plné moci



P EDPIS ZÁLOH NA ELEKT INU

zákaznický účet 3031 3230
až"

NZ U PB 04 2016

obchodní zástupce lVIěstská část Praha 17
Jaroslava Cinibulková Zalanského 291 /1 2b
e-mail: jaroslava.cinibulkova@pre.cZ

epytel.: 267 053 759
163 00 Praha 618

Vy izuje: Zákaznická linka
tel.: 267 055 555, 840 550 055
e-mail: pre@pre.cz

V Praze dne 27.09.2016
_ Vážený Zákazníku,

v návaznosti na uzav ení nové smlouvy jsme Vám p edepsali na období do první fakturace níže uvedený plán
Záloh. Zálohy, prosím, uhrad'te podle uvedených datumů splatnosti p evodním p íkazem Z Vašeho bankovního
účtu, ve prospěch bankovního účtu
Jako variabilní symbol uveďte číslo Vašeho Zákaznického účtu 30313230.

Adresa odběrného místa: v
byt, p ízemí, Ke kulturnímu domu 439/14, Praha 17 - Flepy

Variabilní symbol Plán záloh v Kč Datum splatnosti

30313230 4.590,00 10.10.2016

10000257125000

/
100013248785
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S pozdravem

vedoucí oddělení Podpora prodeje

Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
Zapsaná v Obchodním rejst íku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405
bankovní

Spojenm
IČ: 60193913, DIČ: C260193913

Zákaznická link . , , -maı : pre@pre.cz, www.pre.cz
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