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Kód predajcu

Dodatok Ponuka E.Výhoda
(ďalej len "Dodatok") k Zmluve o združenej dodávke elektriny, resp. Zmluve o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi alebo Zmluve o dodávke elektriny vrátane
prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberatel'ovi (ďalej len "zmluva")
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Zmluvy:

Meno a priezvisko
Doručovacia

adresa:

ZSE Energia,

a.s.

I

P.O.Box 325, 810 OO Bratislava

Meno a priezvisko
1
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Bankové
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Tatra banka, a. s.
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Zákaznícka
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Ďalej len "Odberatel'"

Čl. I. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene a doplnení
Zmluvy tak, že:
dodávka elektriny Dodávateľom Odberatel'ovi na základe Zmluvy
bude podliehať Ponuke E.Výhoda Dodávatel'a v období platnosti
Ponuky E.Výhoda a priloženým Obchodným podmienkam Ponuky
E.Výhoda Dodávatel'a platným a účinným od l. 9. 2012, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy odo dňa uzatvorenia tohto
Dodatku, pričom Odberateľ vyhlasuje a svojím podpisom Dodatku
potvrdzuje, že sa riadne s nimi oboznámil, tieto dostal pri podpise
Dodatku, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich
dodržiavať.
ustanovenia tohto Dodatku sa vzťahujú na všetky Zmluvy uzatvorené
medzi Dodávatel'om a Odberatel'om, ktoré sú platné a účinné ku dňu
uzatvorenia tohto Dodatku.
,( (>
výška zľavy z ceny za dodávku elektriny je ClL.-% z ceny elektriny
uvedenej v Cenníku tarifných produktov za dodávku elektriny pre
firmy a organizácie platného a účinného v čase uzatvorenia tohto
Dodatku pre tarifný produkt dodávky elektriny dohodnutý v Zmluve,
pričom platí ustanovenie bodu 8 Obchodných podmienok Ponuky
E.Výhoda Dodávateľa.
Čl. II. Ustanovenia
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(vyplni iba verejná správa)
Ďalej len "Dodávatel'"
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Bankové spojenie

o dobe trvania Zmluvy sa nahrádzajú týmto
znením:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do konca obdobia platnosti
Ponuky E.Výhoda, t.j. do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.

Čl. III. Záverečné

ustanovenia
l. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré neboli
dotknuté Dodatkom, zostávajú nezmenené a platia v plnom
rozsahu. Dodatok tvorí neoddelitel'nú súčasť Zmluvy.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podPísaniarr:t~O~
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť od I '.
1..7 .
3. Ustanovenie odseku 2 tohto článku sa neaplikuje v prípade, ak
je Odberatel' v zmysle § 2 zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len "zákon")
osobou povinnou sprístupňovať
informácie: V tomto prípade platí,
že dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia spôsobom podľa § Sa zákona.
4. Ak má Odberateľ s Dodávateľom uzatvorený Dodatok k Zmluve
o dodávke elektriny (ponuka E.Stabi12012 - 2013) s dobou
viazanosti do 31. 12.2013, platí dohoda zmluvných strán, že
uzatvorením tohto Dodatku stráca platnosť a účinnosť Dodatok
k Zmluve o dodávke elektriny (Ponuka E.Stabi12012 - 2013),
pričom platnosť a účinnosť Zmluvy tým nie je dotknutá.
5. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou
originálu, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom
bez výhrad súhlasia, na dôkaz čoho ho oprávnení zástupcovia
zmluvných strán svo"
ným podpisom potvrdzujú.
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