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203/2007/TP/11/40118330

tuto
Smlouvu na dodávky technických plynů v lahvích a kontejnerech a poskytování dalších plnění

1. Lindě se zavazuje dodávat zákazníkovi technické plyny v lahvích nebo kontejnerech a poskytovat další plnění za podmínek stanovených 
touto smlouvou a zákazník se zavazuje odebrat smluvené množství technických plynů a zaplatit za něj smluvenou cenu a další úhrady 
dohodnuté v této smlouvě.

2. Předmět plnění:
a) technické plyny: _____________________________________________

Označení 
druhu plynu

Číslo
výrobku

Druh
obalu

Množství 
plynu v obalu

Cena plynu 
v obalu (Kč)

Minimální 
roční odběr

Kyslík 2.5 201 122 láhev ........... ........... ...............
Kyslík 2.5 201 140 láhev ........... ...........
Dusík 4.0 224 152 láhev ........... ........... ............
Acetylen 302 142 láhev ...... ..............

.............Acetylen 302 148 láhev ...... ..............
Acetylen 302 152 láhev ........ ..............
Oxid uhličitý svařovací 374 115 láhev ........ ........... ..........
Oxid uhličitý svařovací 374 120 láhev ........ ...........

ostatní plnění:
Nájem za láhev Lindě / den ........... ....... ...... ....... .... .... ...........
Nájem za svazek lahví Lindě / den ........... .. ..... ........................
Nájem za přepravní paletu Lindě /  den 
jiná plnění: xxxxx

(............ ..... ........................

3. Sjednané ceny jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši. Sjednané ceny byly stanoveny 
v souladu s platným ceníkem Lindě a pravidly Lindě pro poskytování slev z ceníkových cen, se kterými byl zákazník seznámen. Lindě je 
oprávněna upravit ceny dodávaných technických plynů a dalších plnění, pokud se změnila spotřeba zákazníka oproti sjednanému 
množství dle čl. 2 a) nebo četnost případů poskytovaných v rámci ostatních plnění zákazníkovi dle čl. 2 b). Lindě je oprávněna dále 
změnit ceny dodávaných technických plynů a ostatních plnění, pokud se změnily mzdy, ceny energií, dopravní či jiné náklady Lindě.

4. V případě, že potřeba zákazníka na dodávky technických plynů převýší množství dle čl. 2 a), je Lindě připravena tyto technické plyny, jakož 
i ostatní plnění poskytnout. Strany sjednávají, že ustanovení této smlouvy platí i pro tyto další dodávky a odběry po dobu trvání smlouvy.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dne 10. 3. 2007 a uzavírá se na dobu jednoho roku ode dne účinnosti. Její platnost se prodlužuje 
pravidelně vždy o jeden rok, nesdělí-li jedna smluvní strana písemně druhé smluvní straně nejméně tři měsíce před skončením 
smlouvy, že na skončení smlouvy uplynutím doby její platnosti trvá. Při skončení smlouvy je zákazník povinen vrátit pronajaté obaly 
Lindě nejpozději do 14-ti dnů od skončení smlouvy.

6. Jestliže během doby platnosti této smlouvy vyvstane potřeba jiného způsobu zásobování zákazníka technickými plyny, vyvolají strany

.... .......................................................................................................................z. . ................
Společnost je zapsanáíi Městského soudu / Praze v Obqnodním rejstříku oddíl B, vložka 411. Společnost je  certifikovaná dle ISO 9001, ISO 14001 a je  držitelem osvědčení Responsible Care. 

Form 1207/12 2006.02


