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Kód predajcu

Dodatok Ponuka E.Výhoda

Číslo obchodného partnera:

Zmluvné strany:

(d'alej len ,,Dodatolť) k Zmluve o zdruŽenej dodávke elektriny, resp. ZmIuve o dodáVke elektriny oprávnenému odberate|bvi aIebo Zmluve o dodávke elektriny Vrátane

prevzatia zodpovednosti za odchý|ku so zabezpečením distribÚcie eIektrlny a súVisiacich sieťor4/ch sIuŽieb opráVnenému odberate|bvi (d'alej len,,Zmluva'')

lt

Dodávate11

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,816 47 Bratislava'1

lČo:
DlČ:

lČ DPH:

Zapísaný v oR oS BA1' odd. Sa, vložka č.3978lB
DrŽitel'povolenia na dodávku elektriny vydaného ÚRSo
č.:2007E0254

Doručovacia adresa:
ZSE Energia, a.s.

P.O.Box 325,810 00 Bratislava 1

0dberatel':

Ťl

lČo DlČ lČ DPH

Zastúpený osobami oprávnenými konať a'. podpisovať vo veciach Zmluvy:

i :;,, ; I , i ! i\ !:' '

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

Číslo účtu/kód banky'. /, .:}

Telefón E-mail

Povinnosť sprístupniť informácie podl'a zákona č.211l2000 Z.z
(vypIní iba verejné správa)

Ďa lej l en,,Odberatel'''

36 677 281

2022249295
sK2022249295

Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.

Zákaznícka linka:
e-mail:

Ďa lej len,,Dodávatel"'

264900004711100
0850111 555
konta kt@zse-energia.sk E

t-t
ano
nie

Čl. I. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene a dop1není
Zmluvy tak,že'.
. dodávka elektriny Dodávatel'om odberatel'ovi na ziKade Zmluvy

bude podliehať Ponúe E.Výhoda Dodávateťa v období platnosti
Ponuky E.Výhoda a priloženým obchodným podmienkam Ponuky
E.Výhoda Dodávateťa platným a účinn:im od 1. 9. 2012, ktoré
sú neoddeliteLnou súčasťou Zmlury odo dňa uzatvorenia tohto
Dodatku, priěom odberatel lyh1asuje a svojím podpisom Dodatku
potvrdzuje, že sa riadne s nimi oboznámil, tieto dostal pri podpise
Dodatku, ich obsahu porozumel, súh1así s nimi a zaviizuje sa ich
dodržiavať.

. ustanovenia tohto Dodatku sa vzťahujú na všetky Zmlwy uzatvorené
medzi Dodávateťom a odberatel'om, ktoré sú platné a účinné ku dňu
uzatvorenia tohto Dodatku. Ji'. ýškaztaq, z ceny za dodávku elektriny je ' '' '' 

oÁ z ceny elektriny
uvedenej v Cenníku tarifných produktov za dodávku elektriny pre
ťtrmy a organtzácie platného a účinného v čase uzatvorenia tohto
Dodatku pre tarifný produkt dodávky elektriny dohodnuý v Zmluve,
pričom platí ustanovenie bodu 8 obchodných podmienok Ponuky
E.Výhoda Dodávateťa.

čl. II. U'tunouenia o dobe trvania Zmluvy sa nahrádzajú !i..rnto
znením:
Zmllva salzatyára na dobu určitú do konca obdobia platnosti
Ponuky E.Výhoda' tj. do upl;rrrutia 12 kalendámych mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.

Za Dodávatel'a
:t . 

a

Čt. rrr. Záverečné ustanovenia
1. Všetky ostatné ustanoventa Zmhny a jej príloh' ktoré neboli

dotknuté Dodatkom, zostávajú nezmenené a platia v plnom
rozsahu. Dodatok tvorí neoddelitelhú súčasť Zmluly.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania opáv1renými' ; 1.

zásrupcami oboch zmluvných strán a účinnost'od ' ] 
.

3. Ustanovenie odseku 2 tohto článku sa neaplikuje v prípade, ak
je odberateť v zmysle $ 2 zákona č. 21112000 Z'z. o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len 

''zákon")
osobou povinnou sprístupňovať informácie. V tomto prípade platí,
Že dodatok nadobúda p1atnosť dňomjeho podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nas1edujúcim
po dni jeho zverejnenia spósobom podťa $ 5a zákona.

4. Ak má odberatel s Dodávatel'om uzatvorený Dodatok k Zmluve
o dodávke elektriny (Ponuka E.Stabil 2012 _ 2013) s dobou
viazanosti do 3 1. 1 2. 2013' plati dohoda zmluvných strán, že
uzatvorením tohto Dodatku stráca platnosť a účinnosť Dodatok
k Zmluve o dodávke elektriny (Ponuka E.Stabil 2012 _ 20|3)'
pričom platnosť a účinnosť Zmluly {hn nie je dotknutá.

5. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou
originálu, pre každú zmluvnú stranu po jednom lyhotovení.
Zm|wné strany lyh1asujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom
bez výhrad súhlasia, na dókaz čoho ho oprávnení zástupcovia
zmluvných strán svojím viastnoručným podpisom potvrdzujú'

6. Neoddelitelhou súčasťou tohto Dodatku je nasledovná príloha
Zmluvy:
Príloha č. 1: obchodné podmienky Ponuky E.Výhoda Dodávatela

platné a účinné od L 9. 2012

ZaOdberatel'a : i..,

m*mc m

Meno a priezvisko oprávnenej osobyMeno a priezvisko oprávnenei osoby Podpis

Meno a priezvisko oprávnenei osoby


