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Vážený zákazníku,
dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci, které si velmi vážíme. Rádi bychom Vás ujistili, že i v nadcházejícím 
období bude naší prioritou kvalita a bezpečnost našich produktů a služeb a Vaše spokojenost s nimi.
Jak potvrzují oficiální zprávy Českého statistického úřadu došlo v předchozích letech k výraznému nárůstu cen výrobních 
vstupů (např. elektrické energie, surovin, ...) a distribučních nákladů. Další zvýšení cen výrobních vstupů se týká většiny 
ekonomických subjektů i v letošním roce.
I přes veškerou snahu není nadále možné kompenzovat nárůst našich nákladů úsporami ze zvyšování efektivity 
souvisejících procesů při výrobě technických plynů. Pro zachování kvality a bezpečnosti našich produktů jsme tedy nuceni 
promítnout část tohoto nárůstu nákladů do cen dodávaných produktů a služeb.
Na základě výše uvedeného si Vám v souladu se smlouvou č. 203/2007/TP/11/40118330 ze dne 01. 03. 2007 
dovolujeme oznámit, že pro dodávky technických plynů realizované od 01.03.2008 platí následující cenové podmínky:

H r

Nájem za láhev/den (6900000,6910000,6920000): ............

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny ostatních produktů uvedených v bodu 2 smlouvy se řídí platným ceníkem Lindě Gas a.s. 
Považujte, prosím, tento dopis za dodatek č. 194/2008/TP/11/540118330 k výše uvedené smlouvě. 
Doufáme, že přijmete tyto nezbytné změny s pochopením.

O značení 
d ru h u  p ly n u

Číslo
v ý ro b k u

Druh
ob a lu

M n o žs tv í 
p ly n u  v  ob a lu

Cena p lyn u  
v o b a lu  (Kč)

Kyslík 2.5 2010122 láhev .......... ...........
Kyslík 2.5 2010140 láhev .......... ...........
K yslíU ^ Cica/i if.C 21ý-204 0152 láhev . ............... ...........
Acetylen 3020142 láhev ...... ..............
Acetylen 3020148 láhev ...... . . . . . . . . . . . . . .

Acetylen pro fotometrů 3060148 láhev ...... .............
Oxid dusný medicinální 3680110 láhev ........... ..............
Oxid uhličitý potravinářský 3710115 láhev ........ ...........
Oxid uhličitý potravinářský 3710120 láhev ........ ...........
Oxid uhličitý svařovací 3740115 láhev ........ ...........
Oxid uhličitý svařovací 3740120 láhev ........ ...........



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

na straně jedné: Lindě Gas a.s.
U Technoplynu 1324 
198 00 Praha 9

Zastoupená: ......... ......................................................
Bankovní spojení: .......................... ..................................
Číslo účtu: ....... ...........................
IČ: 00011754
DIČ:
(dále jen Lindě)

CZ00011754

na straně druhé: DIAMO s. p.
odštěpný závod SZC 
471 27 Stráž pod Ralskem

Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Ing. Tomášem Rychtaříkem -  ředitelem

IČ: 00002739
DIČ:
(dále jen zákazník)

CZ00002739

tento dodatek

J ) o d c U €  k

Číslo zákazníka:

540 118 330

Evidenční číslo dodatku:

210/2009/TP/11/540118330

ke smlouvě č. 203/2007/TP/11/40118330 ze dne 01 .03 . 2007 

platný od 01. 04. 2009, 

který ruší předchozí dodatek z 06. 02. 2008

Strany se dohodly, že se dohodnuté smluvní podmínky mění následovně.

Bod 2 - změna 

a) technické plyny:

Označení 
druhu plynu

Číslo
výrobku

Druh
obalu

Množství 
plynu v 
obalu

Cena plynu 
v obalu (Kč)

Kyslík 2.5 2010122 láhev ........... ...........
Kyslík 2.5 2010140 láhev ............ ...........
Dusík 4.0 2240152 láhev . . . . . . . ...........
Acetylen 3020142 láhev ....... ..............
Acetylen 3020148 láhev ....... ..............
Acetylen pro fotometru 3060148 láhev ....... ..............
Oxid dusný medicinální 3680110 láhev .......... ..............
Oxid dusný 2.5 3690110 láhev .......... ..............
Oxid uhličitý potravinářský 3710115 láhev ......... ...........
Oxid uhličitý potravinářský 3710120 láhev ......... ...........
Oxid uhličitý svařovací 3740115 láhev ......... ...........
Oxid uhličitý svařovací 3740120 láhev ......... ...........

b) ostatní plnění:
Nájem za láhev Linde / den (6900000,6910000,6920000) .......... ..

Bod 9 -  změna (na druhé straně tohoto dodatku)

Ceny ostatních produktů uvedených v bodu 2 smlouvy se řídí platným ceníkem Lindě Gas a s.

V Ústí nad Labem dne Jjf~  3  • ŽeC '!
/ 9  3  C cj  j/č S i r a  ^ / f r i N ' k  m y

D i A M  O , státní podnik 
............................................................ 
.........................................

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze / Obchodním rejstříku oddíl B, vložka 411. Společnost je certjfikováná dle ISO 9001, ISO 14001 a je držitelem osvědčení Responsible Care.



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

na straně jedné: Lindě Gas a.s.
U Technoplynu 1324 
198 00 Praha 9

Zastoupená: .........................................................................
Bankovní spojení: ...........................................................
Číslo účtu: .................................
IČ: 00011754
DIČ:
(dále jen Lindě)

CZ00011754

na straně druhé: DIAMO s. p.
odštěpný závod SZC 
471 27 Stráž pod Ralskem

Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Ing. Tomášem Rychtaříkem -  ředitelem OZ

IČ: 00002739
DIČ:
(dále jen zákazník)

CZ00002739

J )o  i  t L , l t  L  ' C \ ]

Číslo zákazníka:

540 118 330

Evidenční číslo dodatku:

299/2010/TP/11 /540118330

tento dodatek

ke smlouvě č. 203/2007/TP/11/40118330 ze dne 01-03-2007 

platný od 15-10-2010. 

který ruší předchozí dodatek z 24-03-2009

Strany se dohodly, že se dohodnuté smluvní podmínky mění následovně.

Bod 2 - změna 

a) technické plyny:

Označení Číslo Druh Množství Cena plynu
druhu plynu výrobku obalu plynu v obalu v obalu (Kč)

Kyslík 2.5 2010122 láhev .......... ..........
Kyslík 2.5 2010140 láhev ... . ......... ..........
Dusík 4.0 2240152 láhev .......... ..........
Acetylen 3020148 láhev . ..... . ...........
Acetylen pro fotometrii 3060148 láhev . ..... . ...........
Oxid uhličitý potravinářský 3710115 láhev ........ ..........
Oxid uhličitý potravinářský 3710120 láhev ... ..... ..........
Oxid uhličitý svařovací 3740120 láhev ... ..... ..........

b) ostatní plnění:
Nájem za láhev Linde / den (6900000,6910000,6920000) ...........

Ceny ostatních produktů uvedených v bodu 2 smlouvy se řídí platným ceníkem Lindě Gas a.s.
D I A M O ,  státní podnik 

odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
471 27 Stráž pod Ralskem
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DIAMO



THE UnDE GROUP

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany C~-

na straně jedné:

Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
1Č:
DIČ:
(dále jen Lindě)

Lindě Gas a.s.
U Technoplynu 1324 
198 00 Praha 9
.....................................................................
...........................................................
.................................
00011754
CZ00011754

na straně druhé:

Zapsaný v OR: 
Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen zákazník)

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úpravna uranu 
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Ing. Tomášem Rychtaříkem -  ředitelem o.z.
............................................................ . ................. ..............................................
.................. .........
.....................................
00002739
CZ00002739, je plátce DPH

Číslo zákazníka:

540 118 330

Evidenční číslo dodatku:

238/2011 /TP/11 /540118330

tento dodatek

ke Smlouvě na dodávky technických plynů v lahvích a kontejnerech a poskytování dalších plnění 

č. 203/2007/TP/11/40118330 ze dne 01-03-2007 

s účinností od 01-11-2011, 

který ruší předchozí dodatek ze 06-10-2010

Strany se dohodly, že se dohodnuté smluvní podmínky mění následovně.

Bod 2 -  změna, doplnění 

a) technické plyny:

Označení 
druhu plynu

Číslo
výrobku

Druh
obalu

Množství 
plynu v obalu

Cena plynu 
v obalu (Kč)

Smluvené 
roční množství

Kyslík 2.5 2010122 láhev .......... ..........
. ............Kyslík 2.5 2010140 láhev .......... ..........

Kyslík 2.5 2010152 láhev .............. ..........
Dusík 4.0 2240152 láhev .......... .......... ...........
Argon 4.6 2600122 láhev .......... .......... . ............
Argon 4.6 2600152 láhev ............ . ...........
Corgon 18 2730122 láhev ... . ......... .......... . . . ......
Corqon 18 2730152 láhev ............ . ...........
Acetylen 3020122 láhev . ..... ..........

. ...........Acetylen 3020148 láhev . ..... . ...........
Acetylen pro fotometrii 3060148 láhev . ..... . ...........
Oxid dusný 2.5 3690140 láhev ... ..... . ........... ..........
Oxid uhličitý potravinářský 3710115 láhev ........ ..........

. ...........Oxid uhličitý potravinářský 3710120 láhev .. . ..... ..........
Oxid uhličitý potravinářský 3710178 láhev . ..... ..........
Oxid uhličitý svařovací 3740120 láhev .. . ..... ..........

b) ostatní plnění:
Nájem za láhev Lindě / den 
Nájem lahví dodatkový Lindě / den 
Nájem za přepravní paletu Lindě / den 
jiná plněni:
Poplatek ADR / láhev

(6900000, 6910000, 6920000) ...........
(6900001, 6910001,6920001) ...........
(6710000) ...........

(YP32) .............

Bod 5 -  změna, doplnění

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 01-11-2011 a uzavírá se na dobu do 31-12-2012. Její platnost se prodlužuje pravidelně vždy o 1 rok. 
Kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce, začíná plynout od prvního 
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva může být ukončena i dohodou smluvních stran. Při 
skončení smlouvy je zákazník povinen vrátit pronajaté obaly Lindě nejpozdějí do 14 dnů od skončení smlouvy.

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze v Obchodním rejstříku oddíl B, vložka 411. Společnost je certifikovaná dle ISO 9001, ISO 14001 a je držitelem osvědčení Responsible Care, 

Form 0901/3 2010.09



Bod 7 -  změna

V případě nedodržení podmínek uvedených v 61. 1 a 2 této smlouvy je Lindě oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
60 000 Kč.

Ceny ostatních produktů uvedených v bodu 2 smlouvy se řídí platným ceníkem Lindě Gas a.s. 

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

Ve Stráži pod Ralskem dne H  • I o . I d M .....



THE LinDE GROUP / f í

Níže uvedeného dne, mésíce a roku uzavřely smluvní strany H ) c r r ^ t <2 ■ <5

na straně jedné:

Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen Lindě)

Lindě Gas a.s.
U Technoplynu 1324 
198 00 Praha 9
.........................................................................
...........................................................
.................................
00011754
CZ00011754

na straně druhé.

Zapsaný v OR: 
Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen zákazník)

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úpravna uranu 
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Ing. Tomášem Rychtaříkem -  ředitelem o.z.
(........................................................... . ................. ..............................................
.................. .........
.....................................
00002739
CZ00002739, je plátce DPH

Číslo zákazníka:

540118 330

Evidenční číslo dodatku:

354/2012/TP/11/540118330

tento dodatek

ke Smlouvě na dodávky technických plynů v lahvích a kontejnerech a poskytování dalších plnění 

č. 203/2007/TP/11/40118330 ze dne 01-03-2007 

s účinností od 01-11-2012. 

který ruší předchozí dodatek ze 12-10-2011

Strany se dohodly, že se dohodnuté smluvní podmínky mění následovně.

Bod 2 -  změna, doplnění 

a) technické plyny.

Označení Číslo Druh Množství Cena plynu Smluvené
druhu plynu výrobku obalu plynu v obalu v obalu (Kč) roční množství

Kyslík 2.5 2010122 láhev .......... ........... . ............
Kyslík 2.5 2010152 láhev ............ ...........
Dusík 4.0 2240152 láhev .......... ........... ...........
Argon 4.6 2600122 láhev .......... ........... . ............
Argon 4.6 2600152 láhev ............ ..............
Corgon 18 2730122 láhev .......... ........... . . . ......
Corgon 18 2730152 láhev ............ ..............
Acetylen 3020122 láhev . ..... ...........
Acetylen 3020148 láhev . ..... .............. . ...........
Acetylen pro fotometrii 3060148 láhev . ..... ..............
Oxid dusný 2.5 3690140 láhev ... ..... .............. ..........
Oxid uhličitý potravinářský 3710115 láhev ... ..... ...........
Oxid uhličitý potravinářský 3710120 láhev ... ..... ........... . ...........
Oxid uhličitý potravinářský 3710178 láhev . ..... ...........
Oxid uhličitý svařovací 3740120 láhev ... ..... ...........

b) ostatní plnění:
Nájem za láhev Lindě / den 
Nájem lahví dodatkový Lindě / den 
Nájem za přepravní paletu Lindě / den 
jiná plnění:
Poplatek ADR / láhev

(6900000, 6910000, 6920000)................... ....
(6900001, 6910001, 6920001)................... ....
(6710000).........................................................

(YP32)........................................................ ....

Bod 5 -  změna, doplnění

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 01-11-2012 a uzavírá se na dobu do 31-12-2013. Její platnost se prodlužuje pravidelně vždy o 1 rok. 
Kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce, začíná plynout od prvního 
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva může být ukončena i dohodou smluvních stran. Při 
skončeni smlouvy je zákazník povinen vrátit pronajaté obaly Lindě nejpozději do 14 dnů od skončení smlouvy.

Společnost je  zapsaná u Městského soudu v Praze v Obchodním rejstříku oddíl B, vložka 411. Společnost je certífikovaná dle (SO 9001, ISO 14001 a je  držitelem osvědčení Responsible Care.

Form 0901/3 2010.09



Bod 7 -  změna

Ceny ostatních produktů uvedených v bodu 2 smlouvy se řidl platným ceníkem Lindě Gas a.s.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

Ve Stráži pod Ralskem dne 2012-10-15

V případě nedodržení podmínek uvedených v čí. 1 a 2 této smlouvy je Lindě oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
60 000 Kč.

za Lindě Gas a.s.
/  i



THE LinOE GROUP i  l í t

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ThrZztóMJlt C ■

na straně jedné:

Zastoupená: 
Bankovní spojeni: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen Lindě)

Lindě Gas a.s.
U Technoplynu 1324 
198 00 Praha 9
.........................................................................
...........................................................
.................................
00011754
CZ00011754

na straně druhé:

Zapsaný v OR: 
Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen zákazník)

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úpravna uranu 
Pod Vinicí 84
471 27 Stráž pod Ralskem
u Krajského soudu v Ostí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Ing. Tomášem Rychtaříkem -  ředitelem o.z.
............................................................ . ................. ..............................................
.................. .........
.....................................
00002739
CZ00002739, je plátce DPH

Číslo zákazníka:

540 118 330

Evidenční číslo dodatku:

250/2013/TP/11/540118330

tento dodatek

ke Smlouvě na dodávky technických plynů v lahvích a kontejnerech a poskytování dalších plnění 

č. 203/2007/TP/11/40118330 ze dne 01-03-2007 

s účinností od 01-11-2013, 

který ruší předchozí dodatek ze 15-10-2012

Strany se dohodly, že se dohodnuté smluvní podmínky měn! následovně.

Bod 2 -  změna, doplněni 

a) technické plyny:

Označení 
druhu plynu

Číslo
výrobku

Druh
obalu

Množství 
plynu v obalu

Cena plynu 
v obalu (Kč)

Smluvené 
roční množství

Kyslík 2.5 2010122 láhev .......... .......... . ............
Kyslík 2.5 2010152 láhev ............... ..........
Dusík 4.0 2240152 láhev .......... .......... ...........
Argon 4.6 2600122 láhev .......... .......... . ............
Arqon 4.6 2600152 láhev ............ . ...........
Corgon 18 2730122 láhev .......... .......... . . . ......
Corgon 18 2730152 láhev ............... . ...........
Acetylen 3020122 láhev . ..... ..........

. ...........Acetylen 3020148 láhev . ..... . ...........
Acetylen pro fotometrii 3060148 láhev . ..... . ...........
Oxid dusný 2.5 3690140 láhev ... ..... . ........... ..........
Oxid uhličitý potravinářský 3710115 láhev ... ..... ..........

. ...........Oxid uhličitý potravinářský 3710120 láhev .. . ..... ..........
Oxid uhličitý potravinářský 3710178 láhev . ..... ..........
Oxid uhličitý svařovací 3740120 láhev .. . ..... ..........

b) ostatní plnění:
Nájem za láhev Lindě / den 
Nájem lahví dodatkový Lindě / den 
Nájem za přepravní paletu Lindě / den 
jiná plnění:
Poplatek ADR / láhev

(6900000, 6910000, 6920000) ...........
(6900001, 6910001,6920001) ...........
(6710000) .............

(YP32) .............

Bod 5 -  změna, doplnění

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 01-11-2013 a uzavírá se na dobu do 31-12-2014. Její platnost se prodlužuje pravidelné vždy o 1 rok. 
Kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce, začíná plynout od prvního 
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva může být ukončena i dohodou smluvních stran. Při 
skončení smlouvy je zákazník povinen vrátit pronajaté obaly Lindě nejpozdějí do 14 dnů od skončení smlouvy.

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze v Obchod nim rejstříku oddíl B, vložka 411. Společnost je certlfikovaná dle ISO 9001, ISO 14001 a je držitelem osvědčení Responslble .....

Form 0901/3 2010.09



Bod 7 -  změna

V případě nedodržení podmínek uvedených v či. 1 a 2 této smlouvy je Lindě oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
60 000 Kč.

Ceny ostatních produktů uvedených v bodu 2 smlouvy se řídí platným ceníkem Lindě Gas a.s. 

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

Ve Stráži pod Ralskem dne

/lO státní podnik, o. z. TÚU, Stráž pod Ralskem 
Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel o. z. 

obchodní partner



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Na straně jedné:

Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen Lindě) 

Na straně druhé:

Zapsaný v OR: 
Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen zákazník)

Lindě Gas a.s.
U Technoplynu 1324 
198 00 Praha 9
......................................................................... 
.................................................................................... 
. . . . . .. .......................... 
00011754 
CZ00011754

DIAMO, státní podnik Čislo zákazníka:
odštěpný závod Těžba a úpravna uranu l 540118330
Pod Vinicí 84
471 27 Stráž pod Ralskem
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Ing. Tomášem Rychtaříkem -  ředitelem o.z.
............................................................ . ................. ..............................................
.................. .........
.....................................
00002739
CZ00002739, je plátce DPH

tento _
Dodatek C ■ t ~

číslo ev. 171/2014/TP/11/540118330
ke Smlouvě na dodávky technických plynů v lahvích a kontejnerech a poskytování dalších plnění 

číslo 203/2007/TP/11/40118330. ze dne 01-03-2007, 
který ruší předchozí dodatek ze dne 01-11-2013

Strany se dohodly, že s účinností od 01-04-2015 se mění dohodnuté smluvní podmínky uvedené

• v bodě 2) smlouvy u následujících produktů, a dále se bod 2) doplňuje o další produkty a ostatní plnění, takto: 

a) technické plyny:

Označení 
druhu plynu

Čislo
výrobku

Druh
obalu

Množství 
plynu v obalu

Cena plynu 
v obalu (Kč)

Smluvené 
roční množství

Kyslík 2.5 2010122 láhev .......... .......... . ............
Kyslík 2.5 2010152 láhev ............ ..........
Dusík 4.0 2240152 láhev .......... .......... ...........
Arqon 4.6 2600122 láhev ... . ......... .......... . ............
Arqon 4.6 2600152 láhev ............ . ...........
Corqon 18 2730122 láhev .......... .......... . . . ......
Corqon 18 2730152 láhev ............... . ...........
Acetylen 3020122 láhev . ..... . ...........

. ...........Acetylen 3020148 láhev . ..... . ...........
Acetylen pro fotometrii 3060148 láhev . ..... . ...........
Oxid dusný 2.5 3690140 láhev .. . ..... . ........... ..........
Oxid uhličitý potravinářský 3710115 láhev ........ ..........

. ...........Oxid uhličitý potravinářský 3710120 láhev .. . ..... ..........
Oxid uhličitý potravinářský 3710178 láhev . ..... ..........
Oxid uhličitý svařovací 3740120 láhev .. . ..... ..........

b) ostatní plnění:
Nájem za láhev Lindě / den (6900000,6910000,6920000) . .. . . .. . ..
Nájem lahví dodatkový Lindě / den (6900001,6910001,6920001) . .. . . . .. . ..
Nájem za přepravní paletu Lindě /  den (6710000) ........... ..
jiná plnění:
Poplatek ADR / láhev (YP32) .......... . ..

Bod 5 -  změna, doplnění

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 01-04-2015 a uzavírá se na dobu do 31-03-2016. Její platnost se prodlužuje pravidelně vždy o 1 rok. Kterákoli 
ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce, začíná plynout od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva může být ukončena i dohodou smluvních stran. Při skončení smlouvy je 
zákazník povinen vrátit pronajaté obaly Lindě nejpozději do 14 dnů od skončení smlouvy.

Bod 7 -  změna

V případě nedodržení podmínek uvedených včl. 1 a 2 této smlouvy je Lindě oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
60 000 Kč.



Ceny ostatních produktů uvedených v bodu 2 smlouvy se řídí platným ceníkem Lindě Gas a.s.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

Dále se smlouva doplňuje o aktuálně platné Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky kapalných plynů, plynů v lahvích, paletách, pevných 
svazcích, kontejnerech a trajlerech a ostatních produktů a služeb.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

V Ústí nad Labem dne 2014-11-13
{/č J ¥ tc £ /  ¿vW- I s i  /  ^


