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o sdružených službách dodávky plynu
op rávněné mu zákazníkovi (d ále je n,,Sm louva" )

5E52oozz02-16157317

oBcHoDNiK

;:;^_';_,"_

Dunová11425,,14053Praha4

lČ,.27232433 DlČ.Cz27232433 zapsanáVobchodnímrejstříkuVedenémMěstskýmSoudemVPraze,

oddil c, V ožka 106349 předmět podnikání; obchod s p|ynem; číso Iicence na obchod: 240908082; čislo registrace U orE:714
bankovníspo]ení: Komerčníbanka, a,s., č, účtu/kód banky,777022710100 cez@cez.cz \M,cez,cz zákaznická iinka 840 840 840

NÁZEV, oBcHoDNi

F|RMA

lč

nltěsto oobřichovice

VíToVA

oBEc

DoBŘlcHovlcE

TELEFoN

257712182

zAsToUPENÝ
(.jméno, příjmení,

E-MAIL sTARosTA@DoBRlcHovlcE.cz

Petr Hampl, Jednatel

zápis

v

zapsáno v obch rejstř.

íunkce)

PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem Sm]ouvy

a

Dlč

0024118í

I x ] PoUžíT ADRESU N/íSTA PoDNIKÁNí / SíDLA JAKo zAsíLAcí ADRESU
Psč 252 29
č.P,/č,o. 61
N/ísTNíčÁsT Dobřichovice

ADRESA MÍSTA PODN|KÁNÍ / SÍDLA

ULlcE

,lí600630

ČÍSLOZÁKMNÍKA

OPRÁVNĚNÝ ZÁKAZNÍK - PODNlKATEL

]e závazek obchodnika

poskytnout zákaznikovi sdružené sužby dodáVky p]ynu [dáe jen,,sdružené služby"], tzn. dodávat zákazníkaý] s]ednané množstvÍ

Všeobecnými obchodními podmínkami dodáVky plynu obchodnika ldále ]en VoPDP], které jsou součástí smlouvy,

a uhradit obchodnikovi řádně a Včas dohodnutou

p

atbu za dodáVku plyn! a d stribučni služby v souladu se sm]oUVoU,

a

závazek zákaznika odebrat obchodnikem dodaný pyn do oM

ZákazníkVyslovujesouhlas,abyobchodniksjedna spříslušnýmprovozovatelemdistrb!čnísoustavy[dálejen,,PDs']smlouV!odistribuciplynudooMZákazníka,

sPEclFlKACE oDBĚRNÉHo MísTA (DÁLE JEN oM)

čísLooN/

\.ÝRoBNí čísLoPLYNoN/ĚRU

ElC

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA

t

ULlcE

Pražská

č, P, / č, o,

oBEc

DoBŘlcHoVlcE

DlsTRlBUToR (distribuční území)

1

N/íSTNí

PoUžíTADRESUoDBĚRNÉHoMíSTAJAKoZAsíLAcíADRESU

čÁsT

Psč 252 29

345

Dobřichovice

RWE GasNet, s. r. o.

půVoDNí oBcHoDNíK čEz prodej

CHARAKTER ODBĚRU

1x1 vnŘetlí

[]

27zG2O0z00169036

Ot\,l

oM
čAsoVosToDBĚRU

t x ] \"/TÁPĚNí

TUV

I

\"/UŽlTÍ

l TECHNoLoGlE

VZTAHžADATELEKNEMoVlToSTl
PŘEDPOKLADANÁ ROČNÍSPOTŘEBA

cENA A PLATEBNÍ PoDMÍNKY - cena

Ix] PMcoVNíDEN tx] So,NE
t l NÁJEN/NiK
Ix] |VAJ|TEL

POŽADOVANÉ DATUM PŘlPOJENÍ

plynu je dána aktuálně platným ceníkem obchodníka

oo pRvNílo vyúčToVÁNí

pnoouxrovÁŘnon

plyn

500 kwh/rok

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PLATEB
\^išE zÁLoHY

-

R03 Ubytovací a stravovaci zařizení

í ] BANKoVNí lNMso tx] VLASTNí PoDNĚT
11o Kc,něs,
crsro Úcru 388029319

KoD

21,7. 2016

0800

comfort

PLATNOST A ÚČlNNOST SMLOUVY A JEJÍ ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNi

000 Kč,

uzavieni smlouVy,

z!.zAKpzNiKA

ZA OBCHODNiKA
ČEZ Prodej, s.r,o,

DATUM A MÍSTO
2'1.7, 20'16, Lety

ť{řá*
Ing.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ
Petr Hampl, Jednátel

ondřej Pícha

na zák adě p|né moci

PODP|S

PLNÁ Moc

ú1

Já, nížepodepsaný Petr Hampl, jednajícíZa Město Dobřichovice,

o.

Zapsaná V zapsáno V obch rejstř.
Uděluji tímto plnou moc Společnosti ČEZ Prode], s,r,o,, Sidlo: Praha 4, Duhová tl+zs, psČ l+o sg, tČ: 27 2324 33, DlČ: cz27232433, zapsané V obchodnim rejstříku
Vedeném MěStským soudem V Praze, oddí] c, V ožka 1 06349, ke Všem úkonům směřUjicím k zaj štěn í dodáVek plynu touto společnostína Základě uzavřené smlouvy
o Sdružených Siužbách dodáVky p ynU do odběrného mísla| Elc 27zG2O0z00,169036

0

I

místopodnikání/sídloVítova6l,Dobřichovice,25229,Dobřichovice,lČoo24118í,DlČ,

.
t
I

Lely,21.7.2016

Podpis zmocnitele:

É.

x

k ukončenísiávajícího smluvního vztahu s dosavadním dodavate em pLynu pro toto odbérné místo;
k uzavření smlouvy o připojení tohoto odběrného místa s pDs;
k zj]štění údajůze stávající smlouvy - např. Elc kódu, doby trvání a data ukonóení smlouvy,

V případě nájemního VZtahu k nemovitosti čestnéprohlašuji, že majitel nemovitosti Souhlasi se Zminěným postupem

É

ke změně dodavatele.

$l

