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JodavateLe po:kylno!i Zálaznii.V sdr!žené sLUžby pLynu 1ti' dodáVal Zékazni(Óv zenri pLy.
zJ] si: na vL]ín ]mé.. a na lL.stn úa.t p;ep'aV! d ír b!. 3 !:kLadnéni zemnihc
pLynu a soLýse]ici sL!žby dte c.nÓ!ého lÓzhodnlti ÉP] \ pi. ze'm odp] ...osl za od.hJ l! ' s:U ad! 5 pLainym pr:'nim
predpfy, Všeobe.nýf cbchÓcnim podmi.kam d.dáVky pLyn! 1dáLe]en \roP] kielé Noii neodc éL GLno! loučé5t:eto smLoL'} a
]soL Jm stene na VlWs'spp..z a.bcho.ňiň poofirink'm d.Í blcÉ p y.! d 5? b!č.i 5poLea.oíi mÉtně piÉLliiéÓdbér.ém! m nl
piedmétem smLolly ]e záVaz€k

vyi|./.ný m.ož5tvlf J ia:oÚln :rÚbéhem r

Zákaznik s. zavaz!]e odebrat DoddvaieLem oo odbér5éh.mista lodaný pLy. a !hrad t Dodé!éleL iád.é a Včal dohodnuto! piaťL
za sdlUŽené 3LUžby dÓdáVky DLyn! V solLac! se 5mLoLv.! a cEnií€m 2akaznk se s VoF a cenikem podr.bné s€známLa 5 ]e] ch
obsarem 5o!lrLa'i. Tyt. VcP J ceni'( FÓU ned L.Ó! so!část] 5m.!!y a]so! zveie].ěny.J VrWw spp.z. ]so! pLzt.é a účn.é ke dn
podp s! této 5mLÓuVy Zákaunik b.le na Védoňia solnLasi' že ce.ik obsan!]e úda]e o Vli nékte'ch san'.i2j polL!e. oo/i ..s
!]rpLýVa]i.i.h ze smLo!Vy.

Doba pLat.ost smLolvy
5e Uzavirá na dcbu !rč tÓ! d.3112'2o19: roŽňoíi a L iÓřét .lé]r Ó prodL.Užen Vždy o i daLš Íok' (i€rák.LV
5mLUýni
stra.a ]e t.k opravné|a |c]pozdó] 20 kaL€ndáinich.n'pi.d
Ul(o_a.nim iáJného smL!ýniho obdobl zaíai.r!h! sm'UVn jtiané
pjsenne sdě eni Že irvá n. lto"č9n snLoUvy !p'y"ltiŤ doby na kterou byL. s]ednána čimŽ!1/!čL]É]É]ialtcmai.képlodLo!Že.io
daLši l lok V .iipadé' Ž. z.kaznlk .edollai Dod;Ý.tet pisemne oz.ámeni s pro]evem V.]]Le dáLe ne.okl.čo!.t VE smLÓlvé plo]ev!].

Íato 5mLolva

tiŤ !ážnoU !Íčto! a ýoz!m teLnou !úL žesclhLasi5ořo.Lo!ženimlelo5ňLo!ryV:.y.daLši,edenÍok.smLolval€autom;tcky
prodLLž!]e z. ste]ný.lr podm'|.( s].dnany.h ! léto sÍr oL!é !yjr.]..Jry' ]e]iž uiše]e Urir-a V bodé cena; ie]i5pL.t.o5t

!Ved..i dÚVÓd!' zňé.i dod.V.tÉ sňLlvni podňi.|y .ebÓ Žvýai.
]_. oprjvné. .iío!p t od této 5nL.lvy pisem_é
zák.znk opr:vné. cdst.lpt do 3 mé:i.i od daia zmÉny lmL!V.i.h
cen! pLyn! dcdáVanéh. Zákaznikov V IomI. piipadé ]e'.Ž
po.jmi|ek resp 2výaen .eny T. n.pLati p.k!d dÓdavaleL ozn.mi zák3z.ko! zmén! smLlvni.l. podmi.ek resp z!ýien .en-l
zikJznik

.e]pozdé]lcJnipiedednelr]e].lrúčn.oíJsolaasnépÓliizákaz|i(JopláV!.aodn.!.e...j:mLcU'}Vt:kovempiipadé]e
zjkazn k oDrjvnén odstoupt od

cdíÓ!p.ni..]

sm

jmLo!ry mlsi byt

i! c.Ů pi.dÉ dnem unény smLlvni.]'pÓ.mi.Ék
!i néno pisemné' coío!pe.nr od 5h.lvy sfrLolva z.n ká kd-Vž pr.]€ý
LcWy .

e]

|.ozdé]

!úLe Óp'áV.énó 5tlany

cds:.!n l cd .mL.!Vy]e dorlaen.rlhé strané
EyLa L taio 5mtolva UŽéViena ňmc obvy'é pÍÓstoly dodavate{e nebo dsta"anim 2pú:cbem, mÚže zákaunk ý pÓlraveni
.po:ieb teLe od sňLolvy pÉsm_e odío!p ico l'1dnú.d]e]iho lzav:eni'
teLeÍon Bo0 789 789' e ma L] nfo.a5pp cz

I
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přip.dě že smLlvniírana.d tEt. smL.!q od:lo!p 3Lete.nn.k-vnebÚdefi]ožneoÓd;V(!od.'odaýateL.!k.n.lkdai!ko..e
codiv|J.d kon.É nLátnÓst .mLÓlyr.]c tÉ.hn.la|o !1Ó.a.]i lodáVky od do.]v.tee b!.. zákaznko,]

nLatno.| sřL.!V!'

VýÍá

(1!r.Vána pcdLe

u.én'.m.!'!

a

oii oh

UpLatné| pláVa n; oastc!pen nen 5po]en. s zad. m f.a..n m
D.Lšiň.žnostcd!tÓ!!É. od jmL.lw sÓ! obsJŽenv ýe VoP

n;r.k

VŮč zákazn k.,r

...! z..]odáVlL 2eňni"o !Lyn! sid ]cven.! | aeni(U dodávky zemniho
o:l ipi olrd a 1)' V !ipace Že 5ta.y n.zý. ]eden 2 plodLklU
.odavaieLe !]..n;v.] stró.y.en! 1a dodjj]ky z.mn -o DLyn! !v.d€|o! !ý;e za ] !l'!h: ;ialý p at v 1Č z: més. V tomtc piipó.]i
bldek...épiip.ttÉna.ÉnazadstrbJ. pLynu í!žbyo.Erá|oIitrl!5ererqÉň
a.ra pro obd..|i .áíed!].i p. !N.nae.i .bcÓbi .a kte.é ]e .e.a s]Édnj.r' blde !la.n: ! .e.ik! oodáVNy zeňnilro pL!.Ú plo
V připaaé VoLby]ednohÓ u plÓc!klL:] D.davateLe s]e.ne!a]

pLyn! Ve 5]eirrratr pÍ].]r(:! l]íj Í]]oodt]ir.L|L|. domá.

kiero! ]e..na s]ednána .nlo..n 1 tj!d. k . sp.2. .a .teňetcých stlánrá.h Dcdavdt.Le {ýJw:pp./ tžd!..]p!.u!a] 1rnési.
pi..] !p]y.Utim .]ob-v' .a kleroL byLa.en:5].d.á"a \:z:kLadežádoí Záka:- ka blde po.ip.dé:kt!aL. cen'kzaíán€ Ť.Lem
zakazn k 5e zavazL]]e zapLaL t za .lÓdjv(U pL!Í]! včei.ó V:ecr s Užeb d.cáVk-V nrL pos(!:c!a.y.h .caLe sm oL'lr, za kaž.ja cbdob
.dein] ve plÓspé." t].nkovnih. úi:! 117'130733/0]00 ae.y zJ d sLr'b!. Zeírlih.r pLy.U Účtovjny Ve Vfi a ! 5o! rnL 5 olrrll č

řozh.c.ltim .iistliné"..rqán! siat. sp'á,.!a5mtol!.!cdstrbL. .a u;kLadé kterÉ ]€ .ocatate' DstrlLtolem pr.
zá\azni(. poskyto!ána dsÍb!č.i k:pa.ta 1 .eně ..aLe pied.hozihc 5o.]! ]e zá1a2nik pc!.en d.cavate]i zJpLJtt r.Vnéž
naíed!]ic d.né 3 p.pLat(! d.ň 2 cL!n! pcd e zákona a 261/20o' J DP'l ookld 2akaznii n'-plcká2aL oslcboz.n ..] da.ě ci].ad"ě
daLi dane !oze..zá(o..Ťpcdn !z.Vř.li tal. :mLc!!y
Zákaznik se zavazL]e z:]5ii rby v€ikeré pLatby ]in hlazene codJvaieL pode 5mLo!!y byly ozn.čeny piin!šn m dentikačnŤ
iisLÉm (VariabLniň symb.L.n] požadovaným DodavatÉLem a lLatly kde aÓdava:eL nÉWádi den:iNačni čÉLÓ'Óz"aal a!LeŤ
uáVazným

Zákazni1 se zJVazu]e !hr.d]t DodivaleL oprj|něné pi mé;enén;kLady 5po]_-ne
Vúa zákaznik.V;V!o!ví.st ! to!to smLo_lou

5

'ymjhan

nr

ne!hlaz.ny.h p.hte.avEk DodJla:eLe

V pl padé Že uakaznik ]ep]ni p alebni pcvnnoí pod € ;mLoUVý ncbÓ VoP' má aÓddý.teL p áVc za:iat mU .p.kovaié p s€mncL
Upcmi.k! zJ kaŽdé]edn.tLVe ne!Lnen pLa:ebn povnnoí V tomLo i]ip]né']€ d..].,]ateLopláV_En vyuat.v.iz. za;Lr|o! Lpon |(!
záNazniko! sňLlvni poklt! a t. ýe výj íanovene cen kem pi.inýn v d.bé ode:iL:.i !p.n nky a zve;e]néným .. -temgt.vý.h
stÍánkách dcdavateLe a zá€znii] se z.vazu]e tJt.:ri|v.ipokltJ uhrad t TJto síLlvnipoklt.]. spiat|á dc l! in oae dne d.futen
výzvy dodavóteLc k ]É] m! Jhlaue. V piipadě že zákau.ik blcÉv 3ro.]Lenl !e 2 pLatbarr z n..ž aiespÓň ]É!nJ blde 30 dni po
5pL:t|ost'dodavate: neza]iLé !pominkJ na tytc p a:by. be2 daLliho pierÚlue dcdivi! zemnihc pL!n!

smto!v. .a!ýýá !a'nnost ..eň aoj!č€ni Váni podepsaného íe]nop s! Dcdavatej Jal'ékÓ ŽÚény é dop ňly tét. čáí ýnLÓlq
ýaetné ]e]'.lr přitoh LzÉ provadét polze i.rmo! plemn.iro dodaik! na zjkLadé doh.dy smL!Ýn.! stran ! L}] mk.! zmény Vo: lLe
čL 92 VoF' za piscn'n.] f.ýň! neni n.!iž.ýj.i T.ÍŤ'. Ťai! ne:o].kikÓLýjn. folma ÉLÉkt'on.!ékcmln kr.e Pilenrno!
fo'm! ýyžad!]e dohoda o zřěné foÍmy sm.!Va se povaŽ!]É zJ dotč.n.! v piipadě dÓl!čeni iádné pÓdEpsané smLÓ!"! nÉbo
]e]iho doda:íJ !s iormátU pdÍ.á éiréLoVo! adlclu níocsp..u
z;kaz.ik 5e zava2!]e pÓ d.r! od.e'! p'y"! podLe plaine 5mLol!} revn!oova| ! Žadnyn] nym ob.lr.dn kem do ;nlJv. ho lztalrU
tý(3]i.ihÓ sc dodáVek zÉmniho pLynU .ebo scr!Že.y.h !L!žeb dcd:v.k pLyn! zákěz|ik.Vi V piip.dé poruieni této povnnost .
nedodržen smL!ýn:l.o !2tah! ]e dodalateL ooláV^én nálokÓvai n. záíazni|ovi smLlvn] pokUt! ve {išl 6 měsični.l záich nebo 2
čtvtrLet.ich zá'oh Úvedený.h v rczp 5! z3loa výie nebÓ ý piipacé ž3 n.]sÓJ sla.o!en! 2áLohy, r| loa.i.h .akLadŮ nr pLyn ode in.
oadrženivýŽVyd.daýate e !]e] m! ]h'aue. ' iotÉžpL.t Vpipadé nedodržen déLky snLuvnilro vztdhU
V!'di L D.daVatELna Žádcst 7áía2.i1a p.tvÍzcnio.pL.é"i!rčté.o dLlh! nepiedlt.!!]e t.k.Ve potvrzÉn důkaz toho' že zakazn k
spLn

ltaké tc,.o byto spLarno ci ve

cznami I

DodavateL

záraznik.V žt m! !laU]. cÓda:ečncJ LlrLtJ

téio thúty od smLolvy JdstcÚp

k pLnén a Žs mL ] ] Ž

r.pr.dL.!Ž

nepL3t]' ž€

m.Iným !pLynJtiň

L

Zákaz.ik p.dp s.m této sm oUVy Udé]!]€ 50!llLas, Jt]ý DodalateL lzaviÉL s piisL!š.ým ploÝozÓlateL.m d str !!čni sc!siary 5ŤLo!VJ
o d íl blc 2eňn ho pLynÚ do Výše lveceneho odDérného mista
DoaaVaieL lvadi úda]c jtát.i ..tn].e kt.Íj le zJbýVá iÉiÉnimstiŽnostia dohL.den nad Úaaslriky tr"! Ln.rq€t.ký r.qULačniÚřa.]
i\,lasarykovo náměsti5 51601J hL.V.'teL 5645786ó6'e_ma L poda:eLn.Gel!.z'wwwe.!.z
V piipadé že V dÚsLedkJ plÓ.És! zmény dÓdavateLe nastano! okoLnost' kteie zapi.1 neŤožnost dodrž€ni term]r! zahá]e.i
dodálky z.mniho ply.u .Le tétc sňLo!V! :e stany D.dalaieLe' p.čatek d.d]Vký se p.sc!ýa na dob!' Ndy tyt. Ók.Ln.st pÓm noL
,]oaavat..ln
t.rmij]cch .]Le
1telm nem z.h.]eni oodáV(y !. rol!í]i p|rni |.í.dUii.i dc| od d'I. lkcnčc.i aodáV(y : !]loc.i
'
pLatné LÉq stat
ě cLe !.ominek:mLoJýy 5 pú!odnim d.d.V.teLeň]
']r
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P[ná moc

zákazník
obchodnifÍma: l,1ésto Rtecany

lČ: oo24o29o

Do (Lecánek 52' 25067' RLecany
osoba opráVněná jednat za z;kaznika /]edna]íci*
*Wplňte

V

př'padé' kdyje záka2nik zasro!pen na základě pLné moc ]ino! osobou

specifikace odběrného mÍsta (oM)
Elc

kód

smlouva

27zc7aaz0037395o

lzavřena:

X

stáVajici

na

dobu LrčitÓU do

na

dobu neurčitou

dodaVat€l

Pražská plynárenská' a.s.

UděLení pLné moci
zákaznik timto uděluie společnosti sPP cz' a's ' ŠidLeňNové sady996/25,602 oo, Brno' ]Č 28488016,zapsanou V obchodniň
rcjstiiku KláFkéhÓ soudu V Brně, oddiL B, ýlÓžka 7251 plno! moc k€ Všem práVnim úkonúm solvise]ícich s proceséň Žměny
|L /- -nd
'-Ť'
dod"%'-P

'

^'-J\-d-1éa'odbě

'l

k ukončeni ŠmLlvniho Vztahu se stáva]íclm dodavateLem zemnlho pLynu' ]ehož piedmětem je dodáVka zemniho pLynu nebo

dodáVka

a

dÉtlibUce zemniho plynU'

!končeni smtUVniho vztahU s přisL!šným proVo2ovatelem d]str b!čnisoUstaw'jehÓž předmétem ie distribUce zemního plynU,
vtžádániterminL nejbLžšiho možného !konČeni smlLVnich VztahŮ mezizákaznikem a íáváiicim dodaVateLem zemniho ptynu'
wžádáni kop e smLuvnich dokumentů Ýka]icich se smLlvnich Vztahú me2 zákaznikem a stáVa]ic'm dodavatelem zemniho pLyn!,
2ákaznik zmocňU]e sPPcz, a s' ik pie]imániVeškeré korespond€nce' která souvÉi s vyiizovénim úkonúna 2ákladě pLné moci'

datum a misto podpisu:

Toto 2mocněni přÚimám

V

/(j''a24Ý

Ek'e\?

plném rozsahU'

2,<;:š:f"-,ij*i!i"*
cenik'Všeobec.é obchodnÍ pÓdhinky sP cz' a.s''

teLefon: 800 789 789,

e

mait: ]nfo@spp'cŽ

PLná

moc

