ÚSPORA+

Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru
zemního plynu uzavřené do 31. 12. 2013
(kategorie DOM – Domácnost, MO – Maloodběratel)

Číslo smluvního účtu:

Číslo smlouvy:

Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČO 60193492, DIČ CZ60193492,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337
(dále jen „Obchodník“)

a

příjmení, jméno, titul/obchodní firma
trvalé bydliště/sídlo (místo podnikání)

adresa odběrného místa (ulice, město, PSČ)
EIC kód

datum narození/IČO

(dále jen „Zákazník“)
uzavírají ve vzájemné shodě ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (dále jen „Smlouva“) tento dodatek
následujícího znění (dále jen „Dodatek“). Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou Smluvní podmínky produktu ÚSPORA+ a ceník
produktu ÚSPORA+, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.

I.

1. Smluvní strany sjednávají, že počínaje dnem platnosti tohoto Dodatku se Obchodní podmínky Obchodníka, účinné od 1. 1. 2016 (dále jen
„OP”) stávají nedílnou součástí této Smlouvy a v plném rozsahu ruší Obchodní podmínky Obchodníka, které byly pro Smlouvu doposud 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 (dále jen „Cenové období“) bude Obchodník cenu ostatních služeb dodávky plynu
stanovovat podle ceníku produktu ÚSPORA+ (dále jen „Cena ÚSPORA+“).
2. Cenové období počíná ode dne platnosti Dodatku. V případě, že Obchodník dosud dodávku plynu do odběrného místa Zákazníka na
základě Smlouvy nezahájil, počíná Cenové období ode dne zahájení dodávky plynu do odběrného místa Zákazníka.
3. Doba trvání Cenového období se prodlužuje o tři roky v případě, když dojde k prolongaci Smlouvy dle čl. II bod. 4 tohoto Dodatku. Při
každém prodloužení Cenového období se cena ostatních služeb dodávky plynu stanoví nově, a to podle ceníku produktu ÚSPORA+,
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. Pokud Zákazník nejméně šest týdnů 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 dobu tří let, a to i opakovaně.

III.

1. Obchodník Cenu ÚSPORA+ v Cenovém období Zákazníkovi neposkytne:
a) za období do prvního ročního vyúčtování uplynulého fakturačního období (dále jen „první vyúčtování“), pokud dojde k ukončení
platnosti Smlouvy před prvním vyúčtováním,
b) za období po prvním vyúčtování, pokud dojde k ukončení platnosti Smlouvy po prvním vyúčtování.
2. Smluvní strany sjednávají, že v případech uvedených v bodě 1. tohoto článku Dodatku a po ukončení Cenového období bude pro obě
smluvní strany závazná cena ostatních služeb dodávky plynu stanovená způsobem uvedeným v aktuálně platném Ceníku Obchodníka.

IV.

1. V případě, že před uzavřením tohoto Dodatku byla mezi Obchodníkem a Zákazníkem sjednána určitá doba trvání Smlouvy, která má
skončit později než je uvedeno v tomto Dodatku, k ujednání ohledně doby trvání Smlouvy se nepřihlíží a doba trvání Smlouvy se tím to
Dodatkem nemění.
2. Počínaje dnem platnosti Dodatku zanikají všechny slevy z ceny ostatních služeb dodávky plynu dříve sjednané mezi Obchodníkem a
Zákazníkem.
3. Zákazník prohlašuje, že v době podpisu Dodatku nemá vůči Obchodníkovi žádné neuhrazené pohledávky. Ukáže-li se toto prohlášení
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 ostatních služeb dodávky plynu, tak i původní doba trvání Smlouvy.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a obě smluvní strany obdrží po jednom z nich.
5. V případě, že Zákazník před koncem platnosti Smlouvy neoprávněně ukončí odběr plynu, je povinen zaplatit Obchodníkovi pokutu ve
výši 3.000,- Kč v případě kategorie Domácnost a ve výši 6.000,- Kč v případě kategorie Maloodběratel. Zaplacení smluvní pokuty nemá
vliv na nárok oprávněného na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dnů od doručení výzvy k její úhradě
Zákazníkovi, a to na bankovní účet Obchodníka.
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6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. V případě, že Zákazník právně jedná v nepřítomnosti Obchodníka
jako druhý, platnost Dodatku nastává okamžikem, kdy Zákazníkem podepsaný Dodatek bude ve lhůtě stanovené dle § 1735 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, doručen Obchodníkovi. V případě, že Dodatek bude doručen Obchodníkovi před datem uvedeným
u podpisu Obchodníka, platnost Dodatku nastává až dnem uvedeným u podpisu Obchodníka.
7. Platnost ani účinnost tohoto Dodatku však nenastane v případě, že Dodatek byl sjednán dříve než šest měsíců před vypršením doby
platnosti Smlouvy stanovené v předchozím dodatku na čerpání jiného cenového produktu nebo dříve než uplyne šest měsíců od platnosti
a účinnosti předchozího dodatku na čerpání stejného cenového produktu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V

Dne

Podatelna

V

Zákazník (podpis, případně razítko)

Dne

Obchodník (podpis, případně razítko)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODUKTU ÚSPORA+
1. Smluvní podmínky produktu ÚSPORA+ jsou nedílnou součástí Dodatku ÚSPORA+, kterým se mění Smlouva
o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu, uzavřená mezi Obchodníkem a Zákazníkem (dále jen „Dodatek“).
2. Produkt může čerpat Zákazník Obchodníka spadající do zákaznické kategorie „DOM – Domácnost a MOO Maloodběratel“, který nemá vůči Obchodníkovi žádné neuhrazené splatné pohledávky. Uvedení nepravdivých nebo
neúplných údajů může způsobit neplatnost Dodatku.
3. Zákazník může opětovně Obchodníka požádat o uzavření Dodatku na čerpání produktu ÚSPORA+, pouze v případě, že
uplynulo alespoň 6 měsíců od nabytí platnosti tohoto Dodatku. O změnu v čerpání cenového produktu však Zákazník může
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.
o

Zákazníci kategorie Domácnost jsou fyzické osoby odebírající zemní plyn k uspokojování své osobní potřeby a osobní
potřeby členů své domácnosti.

o

Zákazníci kategorie Maloodběratel jsou fyzické osoby, kterým je dodáván plyn pro podnikatelské účely nebo právnické
osoby. Jejich roční odběr nesmí převýšit 630 MWh.

Postup:
Vyplňte v plném rozsahu tento formulář a předejte jej Pražské plynárenské, a. s.:
o

Osobně na přepážkách Pražské plynárenské, a. s. V této věci již nebudete ze strany Pražské plynárenské, a. s. nijak
kontaktován, s výjimkou případu, kdy budou při zpracování zjištěny jakékoli nesrovnalosti.

o

Poštou. Ze strany Pražské plynárenské, a. s. Vám bude po zpracování Vašeho požadavku zaslán informační dopis.

(kontakty naleznete v zápatí formuláře)
Vysvětlivky problematických údajů:
o

Jméno a příjmení, popř. obchodní jméno – se musí týkat vždy pouze smluvního partnera Pražské plynárenské, a. s., tj. osoby,
která uzavřela smlouvu (nelze uvádět např. jméno manželky).

o

EIC kód/číslo plynoměru – naleznete ve vyúčtování spotřeby zemního plynu. Pro identifikaci musí být uveden EIC kód.

o

Číslo smlouvy – je uvedeno v uzavřené smlouvě s Pražskou plynárenskou, a. s., (v případě, že číslo smlouvy nemáte
k dispozici, je nutné uvést pro identifikaci odběrného místa EIC kód). která uzavřela Smlouvu (nelze uvádět např. jméno
manželky).

Pražská plynárenská, a. s.
Národní 37, 110 00 Praha 1

Zákaznická linka: 800 134 134
E-mail: callcentrum@ppas.cz
Pohotovost plyn nonstop: 1239

Obchodní kanceláře:
Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1
U Plynárny 500, Praha 4

