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DODATOK K ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU
pre odberateíov kategórie maloodber firmy a organizáde - veTké podniky v znení jej predošlých zmien (ďalej len "Zmluva")
Dodávatef
Obchodné meno: RWE Gas Slovensko. s.r.o.
IČO: 44291809
DIČ: 20226465493t IČ DPH: SK2022646549ť

Síďo: Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
Korešpondcnčná adresa: Mlynskä 31. 042 91 Košice
Bankovéspojeme: CIt'ba"k Europe P1C' Pobocl'a zahraničnej banky, č úťtu: 2110740201/8130

IBAN SK46 8130 0000 0021 1074 0201
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro. Vložka č.: 92491/Bco

s
Y OdberateTä
.'f Obchodné meno/Názov: Domov dôchodcov Poproc. Obchodná 73

Sidlo/Miesto podnikania: Obchodná 73, 044 24 Poproč
IČO: 31269371
DIČ: 2021424108
IČDPH:
Zápis v registri:

(ďalejspolocne Odberatef a DodávateT aj ako "Zmluvné strany"

ľodd^onSjn,e,ZÄad.rkT'ei d°dá'"te l"ynu "íaiel ak° -zn""va")- a to vort">u pr°duktu EXTRA " nušie uveden'ch
OdberateT si záväzne volí nasledujúd variant produktu EXTRA:

z^w^o-ooeoÍ?IEWÍ^ffipr^u^iarovatfavavo^k9 <M)026 C/Mflrti poías tftíäfdi Í2 mesiaco.Zmtuva M uzatyára na dobu urfítá s viazanosfou 24 mesiacov'
ŕ

f^.azä'a?JatSzpoSwp"lľtn'Da?'v CS dbo^mdo"^l^rt ^ l!f dbzlrTt"eérS°prpSýp:ľ d°odSilSSejta?s?aá^e mal°° flrmy
o^e;ľ,tí h;ľ;; i:^w.'Mlv! ?a-z.ák'aÍ,d,°h°Jy zm'uv_"ýd'.strá" Le m°í"ä.a'u i"ei ak° P"°"'"^ '°""e. a to ". . pnpade. ak bola
^^:Sp^e^}tt,va.dym  wzmenena; ak "ÍbeTate'akc^PrSp^^DoSa^n^ ^
^Kf"^.T-.-1"T ^ -Ata-táaa:>- ^ P^akí^-z,,,,^^^,-^^^,,^
SSLÄS^ ^.-^.ŕ0 ~"";):-f'^°H.d^^^;^='=^
odtoawmÍ.na e!lraLvšak 1"M.P'Km"v^° od°s1mf. p°tvrde"ia"'; ^su-Odbeía.eia'naposIe^'oz^ľ'Sdb^^
^z"Ía[ta S? zaklad!aadost'Mberate^zm;uva ? P°v^^Ía^en";u:';í^=^^ISS^
^^^^^^^ ^^ ^^Mber^^sú1ad"vyššie^']>ym.^'p^'^'p,^=
^p^y,e,at.". P.o^ ^a P..>rd,nj"..c>,o.ana.>te^Po^en,eÄ^=Ä^Szástupcov DodávateTa.

A^odaÄna'=zm^m!S,u!tJ !lzák°"atm/20?oz- z- ° ^odnompnstupe klnform.däm (ďalel aj ako
Sl^ňom,SnQstLDOdatku^ Í .tým-TauďÍ.zm!en ^doplneni"Zm]^pcdTľ'padm,^ok"Dodätk;""p^l<^ mesíaca

^^Ä.Ä^a=ÄÄ^lTSÄÄÍ^ä5
podTa Zákona.

^e^^^;Kl^^D^^e^^m"u B'zms.tart"yh°d;u^mu.Priná8a2Iavy a <né beneflty . v,ac ako 10 000
partnerov programu. Podmienky programu Biznis karta výhod sú neoddeliteTno'u súčastou tohto Doďatku.
Ak si neželáte využivať výhody členstva v programe Biznis karta výhod. prosfm, označte krfžikom nasledujúcu možnosť:

D Nechcem sa staf čfenom programu Bvznvs karta výhod

S^^uie'^ob.sahLDola?lrozumleJ^úh!asl-s podmi^mi kcntraktu EXTRA. ktoré sú súcasfou Dod^u a sú uvedené naS,^S,^ <M^^^ja.íŕd"Je^."st^veniizmi"^wátane'iei'p"'^"u"^^^o'^^dotknuté. zostávaju v platnosti nezmenené. Dodatok je neoddeHternousučasťou'ŽmÍuvy.'
Za OdberateTa Za DodávateFa

v ?0?^C-/ dňa ^^. ^O^ V Koäiciach dňa 13.11.2014
DOMOV DÔCHODGOV POPROČ

24P,p^ ^ul,0bchodná73
044

'^ľ\ ^
Meno. funkcia, podpis Mgr. Miroslav Kulla

konateľ RWE Gas Sfovensko, s.r.o.

Meno predajcu: ČULÄKOVÄ IRENA IDpredajcu: 202004

240256501



Podmienky produktu EXTRA
Odberateľ má s DodávateTomuzavretúZmluvu o združenej dodávke plynu a podTa tejto Zmluvy nepodlľeha cenovej regulácii.
Dodávka plynu za podmienok tohto Dodatku sa uskutočňuje 1en pre odberné miesta (ďalej len "OM"), ktoré sú uvedené
v Zmluve v čase Akceptácie.

Dodatok ]'e úanný od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po j'eho Akceptácii. Počas uvedenej doby viazanosti bude DodávateT
?^^r^acťt^br^LacteJ^\c1^^,iz^,^ľa^il!^nS^,;C^LZ.a^l?.f^,?!^:zrJ^^^
S^f^ ^láriun^s^^iipLalb^b^^t3^zľÍ^5?čis^i<Í^iyi,ľ!a^!ľ?st! ?-llt.u-r?.1a-.?ŕ vo.-v/ŠJÍ^-pľ_^. /?^ľo-T.Č>ase ?at?éh,
Cenníka_zemného plynu pre odberateTov kategórie maloodber tirmy a organizácie - veTké podniky. OdberateT sa zaväzuje
takto vyfakturované ceny uhradiť Dodávaterovi v súlade s platobnýnm podmienkami dohodnutýmť v Žmluve.

3
o

? OdberateT sa zaväzujepočas doby viazanosti odoberaf od DodávateTa zemný plyn vo svojich odberných miestach pnpojených<s
.'f

dodistnbučnejsietePDSnaktoresizyolilYyssieuvedenyprodu^^^
Íeuvedeny na 3. strane tohto Dodatku. Po ukončení doby viazanosti bude Odberaterovi DodávateTom priznaná sadzba podra
v danom čase platneho Cenníka zemného plynu pre odberateTov kategórie maloodber fírmy a organizácie - veTké podniky.
pokiaľ sa s Dodávateíom nedohodne inak.

Dňom účinností produktu EXTRA sa doba platností Zmluvy mení na dobu určitú s dížkou trvania 24 mesiacov a následne sa
^Ífn^^ľi^<^TJ,^í^ľ^l?,T^CL?!l,1i?Í(??"1^' ^l1ie.n,'?.áT,y!ÍArn^c^^'"L!0 a_J-?_p-al?svarle',-^ ?db,erater nfdo^učí písomné
oznámeme DodávateTovL že trvá na ukoncení Zmluyy, najskôr šesť mesiacov. najneskôr v$ak tri mesiace pred uplynutím doby
viazanosti alebo pred uplynutím každej ďalšej predÍženej doby trvania Zmluvy.

DodáYateT môže určiť akýkoľvek spôsob. formu a obsahové náležitosti Akceptáce za predpokladu súladu s právnymi
predpismi Slovenskej republiky (napríklad telefonicky na Biznis linke, pfsomne na Zákazníckych centrách, Akceptada
podávaná prostredníctvom intemetového portálu na webovom sfdle dodávateía p1ynu. Akceptácia prostredníctvom
elektronickej poíty na adrese dodávateTa plynu).

^kL.t!?^?^Lľ?^?,i^ln^o^Lľ^^ktľn^^J!f1ľLPJ!dT^n^.ni^f.r'?äe^!L^ ^ľ'-??-<Íá^a?Ím_u_b<UJj^fakturovať ceny v súlade s pnslušnym rozhodnutím Úradu pre reguládu sieťových odvetví. Ak OdberateT prestane spÍňaf
podmienky na prideleme regulovaných cien _počas doby viazaností. opätovne pre neho platf cena podra Cenníka zemného
p1ynu pre odberateíov kategórie maloodber firmy a organizácie - veíké podniky. Uptatňovanie regulovaných cen nemá vplyv
na trvaníe viazaností.
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ZOZNAM ODBERNYCH MIEST:

- č. OM: 40984, adresa OM: Obchodná 73, 044 24 Poproč
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