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SOSSE'OE'ŽO'nB

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

sídlo: Na Hroud 1492/4, 100 05 Praha 10
IČ: 60193913

DIČ: C260193913
Zastoupený:_Obsluha

Zákazníků
zapsaný v OR M stského Soudu v Praze, oddíl B,

Vložka 2405ba““°ˇ“"p-Číslo účtu:
číslo registrovaného účastníka trhu: 116
Zákaznická linka PRE: 800 550 055

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

Zákazník (na stran druhé):
M STSKÁ ČÁST PRAHA 17
sidıo: Žaıanskêhø 291/120, epy,

163 00 Praha 17
IC: 00231223

DIČ: 0200231223
Zastoupený: _ a Základ plné moci

Zapsaný v ZUJ:547174-Praha 17
bankovní spojení:

číslo účtu:
telefonfl)

e-mai|:1)
dále jen „Zákazník“

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

1. P edm t pln ní

P edm tem pln ní Z této Smlouvy je Za podmínek v ní dohodnutých:
dodávka a odb r sjednaného množství elekt iny mezi dodavatelem a Zákazníkem v odb rném míst Zákazníka dle této
smlouvy,
Zajišt ní související Služby v elektroenergetice dodavatelem pro zákazníka,
p evzetí povinnosti Zákazníka odebrat elekt inu z elektrizační soustavy dodavatelem Spolu s odpov dností Za odchylku
vztahující se k odb rn mu místu dle této smlouvy,
úhrada smluvní ceny Silové elekt iny dle této smlouvy a úhrada regulované ceny souvisejícíslužby v eiektroenergetice
Zákazníkem dodavateli.

2. Podmínky dodávky elekt iny

Pro dodávky elekt iny dle této Smlouvy platí obchodní podmínky dodávky komodity č. 11/2018 vydané dodavatelem (dále jen
"OPD"). Tyto OPD tvo í p ílohu této smlouvy a jsou jeji nedílnou součástí.

3. Časová Specifikace sdružených služeb dodávky

Dodavatel se Zavazuje dodávat elekt inu dle této smlouvy a Zajištovat distribuci a Související služby dle této smlouvy
pro Zákazníka od 01.11.2018, nejd íve však po Spln ní podmínek stanovených touto smlouvou a p íslušnými právními
p edpisy pro Zahájení dodávek elekt iny.

4. Trvání závazku

a) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ob ma smluvními Stranami a je uzav ena na dobu určitou
do 31.10.2020. V p ípad , že žádná Ze smluvních stran písemn neoznámí druhé Smluvní Stran nejpozd ji 4 m síce
p ed uplynutím sjednané doby, že na ukončení Smlouvy trvá, prodlužuje se smlouva vždy o 24 m síců.

b) Další Způsoby a podmínky ukončení této smlouvy jsou stanoveny v OPD.

5. Platební podmínky

Adresa pro zasílání vyúčtování: M stká Část Praha 17, Žalanského 291/12b, epy, 163 OO Praha 618

Platební Způsob vyúčtování:
Platební Způsob Záloh / frekvence Záloh:

Způsob Stanovení výše zálohy:

P íkaz k úhrad

P íkaz k úhrad / T ím síční interval

Dle p edpokládané spot eby

1) Dobrovolné poskytnuté kontaktní údaje usnadní a zelektıvni vzájemnou komunikacı a Společnost Pražská energetıka, a. S.. má oprávn ný zájem k využití t chto údajù k p ímému
marketıngu dle podmínek zasíláníobchodnich sd lení. Zákazník má právo protı tomuto využitı'vznest jakoukclıvíormou námıtku a v tomto p ípad společnost Pražská energetika, a. s., toto
zpracovani osobních údajů nezaha'jí/ihned ukončí.
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6. Specifikace odb rného místa

Odb rné místo: Karlovarská 399/102, epy, 161 00 Praha 17, Rodinný dům

Číslo Odb rného místa:
EAN (číselná identifikace Odb rného místa):

Císlo zákazníka:

Císlo Zákaznického účtu:
Jmenovita hodnota hlavního jističe p ed elektrom rem [A11 3x250

Hladina nap tí: Nízké nap tí

Typ m icího Za ízení: C (neprůb hov m ení)

Regulační Stupeň: 7

7. Cena

a) Cena Silové elekt iny je Smluvní a je Sjednána ve form cenového tarifu ("Produktu silové elekt iny")
PRE PROUD KLASIK Specifikovaneho v účinném Ceníku Pražské energetiky, a. s. PRE PROUD KLASIK (dále jen
"Ceník")4 Ceníkje nedílnou Součástítéto Smlouvy. Dodavatel je Oprávn n tento Ceník m nit zpusobem Sjednaným v OPD
(ČI. lll.). Zákazník podpisem této Smlouvy výslovn akceptuje či. lll. OPD.

b) Cena Související služby v elektroenergetíce je stanovena ve výši podle účinného cenového rozhodnutí Energetického
regulačního ú adu. P iznaná distribuční Sazba: C25d.

8. Další ujednání

V p ípad . že Zákazník ukončí Smlouvu v rozporu S právními p edpisy nebo Smlouvou nebo dodavatel odstoupí od smlouvy
Z dùvodù na Stran zákazníka` Zavazuje se uhradit dodavateli smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je uvedena v ceníku
smluvních pokut č. E_O4/2015, který je p ílohou a nedílnou Součástí této smlouvy.

9. Souhlas zákazníka

Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu nejen po dobu trvání této Smlouvy. ale také max. 5 let po p ípadném ukončení naší
poslední Společné Smlouvy. Nemáme v úmyslu Zahlcovat Vás nadm rným množstvím zbytečných informací. Svým
souhlasem si však Zajistíte možnost získávat elektronickými prost edky od společností Skupiny PRE informace
o Zvýhodn ných produktech, které Vám na Základ profilování Vašich dat můžeme nabídnout. Více informací O Zpracování
osobních údajù (včetn Seznamu členů Skupiny PRE) naleznete na WWWpretCZ/Ochranaudaju.
Vámi ud lený souhlas můžete kdykoliv Odvolat,

Souhlasím S tímto zpracováním Osobních údajù,

Datum a podpis Zákazníka

10. Záv rečná ujednání

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. 11/2018
2) Ceník Pražské energetiky. a. s. PRE PROUD KLASIK
3) Ceník Smluvních pokut č. E_O4/2015

V Praze dne ..... V Praze dn

Dodavatel: ....... Zákazník: .t

Obsluha zákazníků na Základ plné moci


