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I.
1.

OP
platné. Zákazník svým podpisem Dodatku potvrzuje, že se s těmito OP seznámil, že jejich ustanovením porozuměl a že je od Obchodníka
obdržel jako přílohu tohoto Dodatku.

II.
1. Smluvní strany se dohodly, že po období    36 měsíců Cenové období  stanovovat

podle Ceníku produktu DŮVĚRA 3R Cena DŮVĚRA 3R
2.

základě Smlouvy nezahájil, Cenové období počíná ode dne zahájení dodávky elektřiny do odběrného místa Zákazníka.
3. Doba trvání Cenového období se prodlužuje o jeden rok v případě, když dojde k prolongaci Smlouvy dle čl. II bod. 5 tohoto Dodatku. Při

každém prodloužení Cenového období se cena ostatních služeb dodávky  stanoví nově, a to podle ceníku produktu
DŮVĚRA 3R, platného ke dni prodloužení. Obchodník i Zákazník má právo do šesti týdnů před uplynutím Cenového období písemně
oznámit druhé smluvní straně, že o prodloužení doby trvání Cenového období nemá zájem.

4. DŮVĚRA 3R měnit.
5. Pokud Zákazník nejméně  před uplynutím doby, na kterou byl Závazek uzavřen, Obchodníkovi písemně neoznámí, že trvá

na jeho ukončení nebo Obchodníka písemně nepožádá o pokračování platnosti Závazku na dobu neurčitou, Závazek se automaticky
prodlužuje o   jednoho roku, a to i opakovaně.

III.
1. Obchodník Cenu DŮVĚRA 3R

a) první vyúčtování

b)
2. Smluvní strany sjednávají, že v případech uvedených v bodě 1. tohoto článku Dodatku a po uplynutí Cenového období bude pro obě

smluvní strany závazná Cena za dodávku elektřiny stanovená dle aktuálně platného Ceníku Obchodníka.
IV.

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby trvání Smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu   36 měsíců ode dne platnosti Dodatku.
2.

Smlouva uzavírá, však počíná ode dne zahájení dodávky elektřiny Obchodníkem do odběrného místa Zákazníka.
V.

skončit později než je uvedeno v tomto Dodatku, k ujednání ohledně doby trvání Smlouvy se nepřihlíží a doba trvání Smlouvy se tímto
Dodatkem nemění.
Počínaje dnem platnosti Dodatku zanikají všechny slevy z Ceny za dodávku elektřiny dříve sjednané mezi Obchodníkem a Zákazníkem.

Zákazníka jako nepravdivé, ujednání tohoto Dodatku o slevě, době trvání slevy a o změně doby trvání Smlouvy pozbývají platnosti a pro
obě smluvní strany se stane závazná jak původně sjednaná Cena za dodávku elektřiny, tak i původní doba trvání Smlouvy.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a obě smluvní strany obdrží po jednom z nich.

 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dnů od doručení výzvy

PP 81

Číslo smluvního účtu: Číslo smlouvy:

a

Obchodník“

Zákazník“
Smlouva

Dodatek DŮVĚRA 3R a 
ceník produktu DŮVĚRA 3R, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.

Pražská plynárenská, a. s. O

DŮVĚRA 3R  
Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí nízkého napětí uzavřené do 31. 12. 2013 
(kategorie MOO – Domácnost, MOP – Podnikatel) 
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SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODUKTU DŮVĚRA 3R
1. Smluvní podmínky produktu DŮVĚRA 3R jsou nedílnou součástí Dodatku DŮVĚRA 3R, kterým se mění Smlouva

Dodatek
2. Produkt DŮVĚRA 3R P-

Podnikatel  

3. Zákazník může opětovně Obchodníka požádat o uzavření Dodatku na čerpání produktu DŮVĚRA 3R pouze v případě, že 
 

požádat nejdříve 6 měsíců před ukončením platnosti Smlouvy změněné tímto Dodatkem. Zákazník bere na vědomí, že v 
případě, že dojde ke sjednání Dodatku v rozporu s těmito lhůtami, Dodatek nenabude platnosti.

4. Pražská plynárenská, a. s., si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nabídku tohoto Produktu. 

Postup:

o
kontaktován, s výjimkou případu, kdy budou při zpracování zjištěny jakékoli nesrovnalosti.

o
(kontakty naleznete v zápatí formuláře)

Vysvětlivky problematických údajů: 

o

o
o

Pražská plynárenská, a. s. Zákaznická linka:  
E-mail: 
Pohotovost plyn nonstop: 1239

Obchodní kanceláře:

6.

u podpisu Obchodníka, platnost Dodatku nastává až dnem uvedeným u podpisu Obchodníka.

platnosti Smlouvy stanovené v předchozím dodatku na čerpání jiného cenového produktu nebo dříve než uplyne šest měsíců od platnosti

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

o Zákazníci kategorie MOO jsou zákazníci odebírající elektrickou energii k uspokojování své osobní potřeby a osobní potřeby
členů své domácnosti a jsou připojeni do distribuční sítě na hladině nízkého napětí.

o Zákazníci kategorie MOP

      

VV Podatelna DneDne

Zákazník (podpis, případně razítko) Obchodník (podpis, případně razítko)
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