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Předméteň smtouvy ]e zavazei DodavateLe pos(ytnout Zákaznko! 5dr!že.éí!Žby ply.! (!] do.ávat záNaznikcv uemni pLyn
Wmez€ný ň..Ží!im a aasÓ,,!m p ]béhem a za] 't: .a V:st. ]m.n. a na vLasLni úaet nř_'plav!' d nr b!. a Usk ad.éni zEmnilro
pLynu u i"rv:e)i.i .l,,zly aLe cencvéhÓ lÓzhodnlti EEL]l s oř.Vzeiim odpovédnÓsL za cd.hyLk! v so!LadU s pLatným pl;Vnm
pigdpsy' Všeobec.ým obchocniř pc.]mi.kam dodavky Ďyn! 1dáLÉ]enVoP] které tvcii neodcéLleLno! souaáí:eto ]mlÓU']' a

].c!Jmijténena!Ýwwspp,cza.b.lro.niňpcdminkamd'trblcepy"!dsÍb!.'spoL.č.ostimÉtněpiÉL]i.é..]bčrniř

mistu

Záka2.ik se zavaz!]e odeblat Dodav.ietem do odbélnéh. mÉ:a dod:ný p]y. a !hlad t DodavaieL iádné e Včas .'olrodnltou .Laú!
za

sdr!že.a sL!žby dodjv(y

pLynu

! s.!lac!

5e snLÓUVoU a

cenikem zjkaznlk5esVoPace.kempodrÓbné:eunámjlai-ei.h

obs;hem solhLa5i Ty:o VoP a c.l i(]'o! n.di,nor soLiást sln.!'! a]s.! zveiEinény.? wý& \pp.z a ]soL pL.tn. a |rč í.ékt.]n
pÓdpE! télo sňLÓ!ry zakazni{ bere na Védom a souh]as že cenik ob:aht]e i!d]]€ o lri nékteÍých :a.kcizJ porlienipov.noí
vypLýýa]ici.l. u. smLoUýy

Doba oLátnost smLolvy

n. dob! lrato! dÓ 31'12'2oL9 s možnosti a!tÓmatlckéhÓ plcdLoLženivŽdy o 1.ja aiřck {terák.LV:mLlfi
5Ía.a je tak olrávnén: ne]pozdél 2! kalendáiňi.h dn'.řed lkonaenim řáaného smLllniho.bd.b zan?t dr!hé 5m!V. st'ane
pisemne sdéLeni' že řVá na lko.čen SmLo!V]/UpLý"Utiřaoby.ákisroubyL.s]ednána,čimž$/L!čU]e]e] altomat.(é pÍodLc!ženio
daL:i! jok V.řipacé' ž€ 7akaznik .Édol!Č]Dod.!:t€L pG.m.e oznámenis pro]€vem vÚ e dáLe.e.oklačovatv. smLolvé pro]evlje
Tato 5mLoLva s€ Úzaýirá

rf

Vážnou !Íčo!aý.z!mteLnÓuýúL':esclhLasisprodLo!ženimletcsmLolv-vVzdy.daLii-ed€ňÍÓk smLoUVa 5e aUiom3tcky
pl.dLLŽ!]e z. !tE]lých podm.Ek s-ednaný.h r laio smL.!!é !]']ma.eny ]qi' výše re ]la.n. V bodé cena: ].]i5p aI..st
záka7ni( ]e.plávné. odst.lpt oa této smtÓUvý piseřné
cen! .Ly.! oodáVaného zákaznikÓv] V t.mo i:'npadé ]e uákaznk op'áVnén Ód:t.!pt
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.mLLrv.i.or]m].ky' nebo zliai_
mésicir od d:la 2mě.y smL!'rn.h

podmn.k lesp zqsen .eny To .epa:]' potld dcdavate cu.ám uakaznkov zman! !l.L]Vn.h..dminek relp 2Úiae'i .en

dne'r].]] ch Ja inos: n so!.arné po!čiz.kaun ka o prav! na odloÚpe.iod smLÓ!'! V la(c!éň pi padé]e
zákaznik op.áVňén.dsto!p tod jňL.Úry ne].Óudé] l! cnú piede Ónem zménysm'uvni.l podňinek
od3lo!pen.d smLÓU,4 mls byt !a].éno pilemné odío!penlŤ Ód :mL.Úry smLoLla za. ká koyž pÍc]eý vťLe.plavnene stÍa'ý
od:to!!r L Ód smLo!,'l]. doÍLjae. dlUhé stla.é
nÉ]pczds] 3a]dnú.ř.d€
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L taio sŤLolva !z.!iena mmo obÝýké pr.st.ry

9poiiebúeLe od smLolv}
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pisem.é.dsto!p ido la d.ú od ]erho lzavienl.

teLeron 800 789 739, e-ma

L

nfo-dspp cz

díarinm

zpúsobem, mr]]ŽÉ zákaznik

'

po]laveni

čÁLo sňLou!y:

IlALooDBĚRATEL

B01111090

v piio'dé, že sňLlvnistla.a.d téIo smL.!!y.d5(oJp aLÉ t..hn .ly neblae ň.ž.édodilk! od do.'VateLe !k..č t k dat! ko...
pLatnosi smLÓÚVy' aodátkJ .. {Ón.. pLatnoÍ 5ŤL.!ý/ do tÉ.hn.kéh.!(o.ae.i a.djtk! od dodéVat.L. b!dc 2á(a7ni(.v
lyfrktJroýána pn.Le /.čni5. c.rýya přich'
l]pLatnén práva
Da

n:.dsio!pen nen spo]en.sz;d.ym fnan.niŤ.trr.kyvU. zákaznko!
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!i palé Votby ]€dncho z p|odÚkÚ ].datateLe
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.Ódjvk! zemniio pLyn! slanoveno]

zemn]hÓ

' Ic/']l] i].!]en / Íj(Í],kti
doí..rroi: (|ii:dtj.' ]] V i]iird.]a 7.
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u

a

b!oek..naoip.čt.na.Énazadstrb!.pLy.! 5 uŽby opertrtcla i'h! 5 ener! 9n
cÉna pro obdob náícd!]ici p. !konae.i cbd.ci .J ktÉlé]e ..na s]Édni.3' blde !la.n: ! .enik! dod.Vky zemn _o pLyn! pro
maLoodběr]teLe a doí j.rr.!l výi. UVLdÚralD Dro.llltL] ].d.]VatÉLE p atnýň..] 1 d.e "áí.d!]i.iho p. d. ' ldy LpLy|!t. .bdori na
kt_-i.! ]. .Éna s].dnánJ -!rto.en k bUde k d sp.zc .a .tenetc!ý.h 5tÍán'rj.h DÓdavalÉLt Wwwspp.u !žcy..]pozdé] 1 měs:.
pi.d !pLyn!tnn .]oby, .a kter.! byLa.ena s]É.'nána Na zái(L.dé žjdcst Zákazrika b!.e
akLUátLicenik asián '.'Ďa iem
'opřip.dé
zéíaznik 5e zalazqe zapLat t za dodjvk! pLynJ včel.éVšech sLužeb d.cávky m! .Ó5kyto!r.y.h .ocLe smLo!ry za kazde ob.obl
u

o!].čL! V..Ú.!é.h b.nkovnho ÚatL 117430733/0300' ce|y l?.]5Lrt]!! /.í.llo !yl! ÚčLoVj|y Vl'!ý! ý-]LJ.i! \.b..ně
' 0:tlbÚtorÉňpÍo
zálaznýň lczt]Ódnltim.ř\i!iného.rqánU státn správy a smLo!!.U odstrb!. nJ za(la.Ě kterÉ]€ dodaý.lÉL
z;kazn ka poskyt.rá.a a 5tÍ blini kapacita R ._-.é pÓdLÉ před.'..ziho 5.d! ]e zák.znik po! nen d.davateL z.p'a:i r.vnéž
.ásL.cq . dane a p.pLatl(y daň 2 p y.U podLe 2á|ona a 26t/200a: DPH' FÓkla záN:z. k .ÉplÓkázaL osvobozÉn od cane' pr padné
d.iši ia.é !L.Žene z.koicn po dn, lzaíicn tÉt.snLo!ý!
7ákaznik !. uavazl]e 2a] stt a'Dy VeškeIe pLatby ] m hr.ze|. do.aV.l.L poJL. ýnLo!ýy byLy ozračeny piisLUanýř de.]1í 1ač. m
a'5.Ť iv:l.b iim symboLÉm) poŽad.'aným Dod;vaietem a ptatby kde cod:ýat.l nE!Vá. cen:ikač.i aisLo .zna.t aisLÉm
Z;kaznik se zJVaz!]e !hl]d t Doda']at€L op'avnéne pi měi.ne nái:dy jpo]ené V'trijhán m n€Ul]lJzený.h pohL.dáV.k Dcdavat.L.
'
v,ja Zá|3/.ikov ý solvíÓst s tolto smL.!VÓ!
V piipadé ŽÉ zákazn k neDLni pLatebni pov r..:l pocLe smLÓlq .ebo VoP' f: dooalate ola!. za:Lal í]! , opakÓ!.ně p sÉmno!
!p.í]ill(! 7] (aždé]ediÓtLVe nEpLnÉn.pLat9rn po!n..í'rr to Itopřipadi,]c.]Jdaídl.L.prá!lal !yúa(o!at7a z.sLanou !p.mi"k!
Zal(ál.il.V snLL!.i pÓkltu ai.veWš st:n.ýené c€.kem pLatnýri v.]Óbé oa.5iLá.i!pcňi.ky a zvcř.]nčnýň na ntcn.tÓli.h
střa.ka.h .odó!ateLe a zákau.ik sÉ zJ!áz!].l!t. smL!Vnip.L(L]i! !lrrad i l'ato s.L!V"i.o{U|a]e 5pLat|3 ao 1c d. Ód. d.. acj!če.i
dod3vatgL€ t ]e] m! L]hlazen V piipódě' ŽÉ 2ákazniN b!d. V prodLen se 2 p atbam z ..hž aL€spoi
spLanrosti' dodaVateL nez.siLá !pomi.(! na lyto pLatby a be2 daLaiho .iel!šU]. 3Ódaýk! zÉňnino pLynU

Úzly

]edna bude

]0 ini p.

sňLÓlva nabýVá účn.csi dnem cor!čeni Váň pod.psaného ]te]nopú! DcdavaleL 'lakékoL zmény a dcp nky |éo část ýnLo!ry
ýa€tné ]e]ich piiLoh tze proladét polze iormo! p semnelro dodatk! ra za\Ladé do'ody ;mLlvni.t] :Ía| s vý] ňí.U zňény \'/oP .jLÉ
iL 92 Vor l] pi'€rÍ.! ío.íú.cni r]o!jž.!jn.] fÓim]. ŤaL! _ErojakakcLV]ná r.rŤa eLektr.n.ke komunl(r.c Fiýfll..r
fo'mU WŽaa!]e dolroda o zňé.éíormy 5mLolla se pcvaž!]Éza d.rlaÉn.U v př]padě dor!ien řádné pode3s.né 5mLo!!y nebÓ
]e]ihÓ ccdatku !. f.rrátu.pdf ia ema Lolou aal.sL niocspo.z
z.kaznri 5. z.va:Ú]e po.]obu odbél! piy.! p.cLe pLJtne 5mLo!ýy n.vst!povat 5 žádným ] ným Ób.h.dni(em dc 5ŤLL]V. ho Vztalr!
týka]i.]h. !9 doÓ;Ve{ zemnih. pLyn! "ebo sdružený.h:L!žeb dodáýek pLyn! zakaznil.v V piipaoč lolÚš.ni tét. p.Vnn.st J
n..j.drŽeni smLl0niho Vz(ah! ]e dodalateL opřóVné. nárokÓvai na zák.z. ko! smLuvn Pokltu V. Výi 6 més'čnich u.LÓr neb. 2
čtvÍLet"i.h zá ch lved.ných V ozp s! z.Loh Ýýš€ n€bo v plipadě Že n.]:o! stón.V..y záLÓhy' y: l.ini.h nákLadL n; piyn ode dne
obcrŽen Výzlyd.davateLe k]e]imU !hlau.n T.taz ptat V pi.adé nen.drženidaLrysn !!.ihc!zta]'U
takové potlluenidúkaz tohÓ' ž. Zá(aznik
Vldá-L DcdilJteLn: ž]dost zá(3z.ik: pÓtvrzcnic soLně"iJrčtéh. dLUhÚ nÉFiÉlírý!]e
spLn i iaké to,.o býLÓ spLatno.iive
cunámi t DodavateLZá|a2.iko! žeň!ulaÚ]ecÓdatečnouLhÚt!kp.an.ž€m!]]ž.€pr..Lo!ži,nepiati'ž.malným!pLynJtm
te1o thÚtV od

smLo!VY..]jioÚp

L

2ák3Ž.i1oodc sem této smLolw Udél!]€ sollrLas, ób! Dcdavate lzalieLs přGL!š.ym provozovaieLÉm c straUčnisÓ!.|avy sřLolVL
. dEtrlb!. z€ff..o pLyn! do ýýše lveceného ocbérlého í]ila
D.caVatÉL !v.d] Úda]€ íálIi n5t t!ce kleÍi 5. zJbýVá iÉšÉnm íižn.í a d.hLeden.ad L]častni(y trl]U
MasaÍykovo námésti5 5860lJhL:V.,teL 5ó.] 578 666' e-ma L: podJieLna(aeru.z'WVJW eru.z
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]L'('niL]]iad

kt€'.e zapia.i neřoŽňosi dodlŽe.i (elmi.U zahá]..i
dodáýky uem.iho pLynu dLe této sfiLoUVy Že sÍaňy Dodaýateie' p.čaiek iodalký 5e pos.JVá na dobL ídy tyto ok.Lnost poŤ ncU
(ttÍmin.m 2.há]en .].davky ;e roz!Ťi p
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platné Le! 5iatqr a cLe podm]nek jmLoJVy s'ni.ási|dLji.io..
pilodn ň dodalateLe,n].
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zákazník
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osoba oprávněná jednat za zákaznika

/

(Lecany

Měío

jedna]ici*

'WpLňtev piípadě' kdyje zákaznik zastolpen na zákLédě pLné mocij]nou osobo!

specifikace odběrného mÍsta (oM)
E

c

kód

smlouva

212cl00za6a649as

lzavřena:

X

na

dob! ulčto! do

na

dobu neurčitoU

UděLení ptné moci
Záka2.ik timto uděLuje spoLečnoí sPP cz' a's ' sidLem Nové sa.iy 996/25' 602 oo, Brno' Č 28483016, zapsanou v obchodnim
re]střiku (la]ského so!d! v Břné oddil B, vLožka 7257, plnou moc ke Všem práVnim úkonúm souvjsejícich s pro.esem změny
ooda'a ele ' 4lP ' .edF_.ň ' odběl' en l ^'. u /e Ť: b

k ukončení smLlvního vzt hu se stáva]ic'm dodavatelem zemního plynu' j€hož pi€dňětem
dodávka

a

je dodáVka zeňního plynu nebo

dstriblce zemniho pLyn!'

'

ukončenismtUV.ího vztahU s přisL!šným provozovatetem distribuč.i soustaw, ]ehož předmětemje di5tr b!ce zemniho pLynu,
_ VyŽádánitermin! nejbliŽšiho moŽného Ukončenismtuvnich vztahú mez zákaznikem a stáVajicim dodéVatelem zemniho pLynL
_

vyžádáníkope smLuv.ich dok!mentú tykajicich se smLlvnichvztáhŮ mezizákaz.íkema slavajicim dodavaretem zemniho plyn!,

_

zákazník zmocňU e sPP

cz'

a s' ] k

piejímániveškeÍékolespondence' ktelá souvisi

datJ.

d

s

wřizovánim úkonŮ na základě pLné mÓci'

Ť' opodols_' /i ',l. 2Ú4d

Toto 2mocnéni př'imá m v pLném .ozsahu'

/"1Xcenik,Všeobecné obchod ní podminky sP cZ, a's., Ptná moc

teleÍon: 80o 789 789, e-mail: nfo@spp'cz
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