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DODATOK K ZMLUVE O ZDRUZENEJ DODÁVKE PLYNU
pre odberateToy kategórie maloodber firmy a organizácie v znení jej predošlých zmien
(ďalej len "Zmtuva")
Dodávateľ

pbchocfne meno: RWE Cas STovensko, s.r.o. IČO:' 44291809
Sfdlo: MTynská 31. 042 91 KoSice &IČ: 202264^549

iťDPH: SK2022646549
Bankpvé spojeme; Citibank Europe pk, pobočka zahranlťnej banky, t uctu: ?H0740201/8130
?ap^ vregistri; OtechQdnýr^gtst^rQkres>néhosúcluKoŠiceJ:,Od<lie|í^ro,V^ka?,:^3L32/v
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ôbctíodnémeno/Näzov: Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73
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SkHo/tó^stopodntoía: ^ Obchodná 73, 044 24 Poproč
' Í 1 rf-1 iŕ .^TP .>>-;..*..<

ÍČO:;3 1 2)^9 3[7 ::lf:: plč: 2 02 1 4 2:4 1;0 8ľ ^D^S-K 2 o 2 1 4 2 4 1 O 8
"ns .Tf, i.' .A^.'jľ- p .(.ť'ť

^ >. v '. A~^ 'Í ;-ŕ_ - >* --: f.- .r ^ ..-..(>. ŕ

Zápis v registrí: .^^
;..^-^^.^

f-^ > -.^ŕ

Odberater a Dodávatď (tfalej spoločne aj ako "zmluvné strany") sa dohodli na zmsna Zmluvy, a to voFbou produktu Profít
za nižŠíe uvedenýíh podmienok (ďalej aj ako "Dodatok"}:

Pri produkte Profít poskytne ĎodávateT Odberateroví zTavu z vanabilnej časti ceny za dodávku zemného plynu (oproti produktu B(znis) uvedenej
v Cenniku zemného plynu pre odberateíov kategóríe maloodber - firmy a oj-ganizáae.
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OdberateT sa zaväzuje pocas doby viazanosti odoberaí od Dodava-teTg zemný plyn vo svo]ich odberných ffiíestach pn'pojených do dístribučne] síete PDS,
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že Odberater syoj zäväzok víazanosti poruši. DodávateT má právo uplatniť si voa Odherateroví zmluvnú pokutu vo výske dvojnásobku súétu vsetkých
poskytnutých zlíav od zaá'atku doby viazanosti.
Po ukoncení doby vi^nosti bude OdberateTovi fakturovaná cena podTa v danom case pUtného cenmks Ämného plynu (produkt Biznis). pokiar sa
s DodávateTom nedohodne ínak.

Prvy deň mesiaca nasledujúceho po mesiad, v ktorom doslo k uzavretiu Dodatku (najskô; vsak pfvý defi posledného mesiaca doby viazaností podra
Zfnluvy), je dňom úcínnosti Dodstku, a s tým súvtsíacich zrmen a doplnení Zmluvy podfa podmiefiok tohto Dodatku.

Ak je Dodatok povinne zverejňovanou zmluvou v zmysleust. §5azákona č. 211/2000 Z.ž. o slobodnom pnstupe kinformáaam (ďalejaj ako "Záfton"), je
dňom účinnosti Dodatku, a 5 tým súvisiacích zmien a doplnem Zmluvy podTa podmienolc Dodatltu, prvý deri mesiaca nasledujuceho po mesiad, v ktorom
došlo: (1.) k uzavretiu Dodaticu a (2.) k oznámeníu OdberateTa adresovaného DodävateTovi o zverejnení Dodatku spôsobom predpokladaným Zákonom.
Ustanovenie tohto odseku sa nepoužiíe, ak Dodatok nespÍňa podmfenky na uverefnenie podľa Zá'cona.

Odberateľvyhiasuje.žeobsahutohto Dodatku rozumieasĎhlasisJehoobsahom,
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Za OdberateFa Za DodávateTa
\'S 7h.í.-'- .r\,^, "^v ^OpJíO^ ď^ ^^^on\ v ^QfíU^ ctna 16.04.2013:Y* ^.
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Meno, funkcia, podpis V zastúpenf/na základe plnej" mociDOMOVDÔCypDQgm^B.

Weno predaj'cu: Martín Lôrinc
ID predajcu: 204004


