ČÍSLO SMLOUVY:
ID Obchodníka:
Kategorie

Domácnost

Maloodběr

DODATEK KE SMLOUVĚ O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU
DODAVATEL
Gas International s.r.o., IČO: 29028299, se sídlem Praha 5 ‐ Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 161110, číslo
licence pro obchod s plynem: 241012830, číslo registrace u OTE, a.s. (RUT ID): 4429.

Zákazník (subjekt, se kterým je uzavřena Smlouva)
Titul, jméno, příjmení / firma:
IČ/DIČ:

Datum narození
Adresa bydliště / Sídla společnosti

ČP/ČO:

Ulice:

PSČ:

Obec:
Kontaktní údaje

Telefon:
Korespondenční adresa
Ulice:

e‐mail:
Shoduje se s adresou bydliště nebo sídla:
ČP/ČO:
PSČ:

Obec:
Obchodní a technické údaje odběrného místa
Technické podmínky odběrného místa:

EIC

Stávající produkt:

Adresa odběrného místa
Ulice:

Shoduje se s adresou bydliště nebo sídla:
ČP/ČO:

Obec:
PSČ:
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následující změně výše specifikované Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu (dále jen „Smlouva“)
1. PROHLÁŠENÍ
1.1 Dodavatel a Zákazník společně prohlašují, že spolu uzavřeli platnou Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Dodavatele poskytnout Zákazníkovi sdružené služby
dodávky plynu, tzn. dodávat sjednané množství plynu s převzetím odpovědnosti za odchylku, zajištěním služeb spojených s dodávkou plynu/přeprava a strukturování/ a
distribuce plynu do odběrného místa Zákazníka, a dále závazek Zákazníka odebírat sjednané množství plynu v odběrném místě podle této Smlouvy a uhradit Dodavateli
řádně a včas dohodnutou cenu za dodávku plynu, služeb spojených s dodávkou plynu a za distribuční služby.
1.2 Dodavatel a Zákazník společně dále prohlašují, že cena plynu byla mezi Dodavatelem a Zákazníkem dohodnuta tak, že je dána ceníkem Dodavatele pro zákazníky v
produktu. 2. Změna smlouvy.
2.1 Dodavatel a Zákazník se tímto dodatkem dohodli na změně Smlouvy tak, že Dodavatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi sdružené služby dodávky plynu (dále jen
„DZPE“), tzn. dodávat Zákazníkovi sjednané množství plynu s převzetím odpovědnosti za odchylku, zajištěním služeb spojených s dodávkou plynu (přeprava a
strukturování) a distribuci plynu do odběrného místa Zákazníka a Zákazník se zavazuje od Dodavatele odebírat sjednané množství plynu v odběrném místě podle této
Smlouvy a hradit Dodavateli řádně a včas dohodnutou cenu za dodávku plynu, služeb spojených s dodávkou plynu a za distribuční služby v souladu se Smlouvou.
Poskytování DZPE se řídí touto Smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami Dodavatele platnými a účinnými ke dnu uzavření tohoto dodatku (dále jen "VOP") a
podmínkami a cenami stanovenými v příslušném programu nebo produktu specifikovaného níže (dále jen "Produkt") a dále příslušnými právními předpisy. Podmínky
Produktu jsou vymezeny produktovou řadou a typem spotřeby. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Dodavatel je oprávněn účtovat při porušení ustanovení Smlouvy
(včetně VOP a Produktu) smluvní pokuty ve výši stanovené VOP.
Specifikace produktu:
Typ spotřeby pro období ode dne účinnosti Smlouvy
do provedení prvního vyúčtování DZPE
Typ spotřeby pro druhé a následující fakturační období bude určen Dodavatelem, a to podle hodnot skutečné spotřeby plynu zjištěné z provedeného odečtu na odběrném místě za účtované
fakturační období. Dodavatel přiřadí zjištěnou skutečnou spotřebu plynu do příslušného rozmezí roční spotřeby plynu v kWh, jak je vymezil v Produktu, a dle tohoto přiřazení určí typ
spotřeby pro účtované období.
Produktová řada

2.2 Zákazník, který je spotřebitelem, prohlašuje, že v případě předjímaném ustanovením § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. jej Dodavatel před uzavřením Smlouvy
seznámil se všemi údaji specifikovanými v těchto zákonných ustanoveních a sdělil mu všechny údaje, které tato zákonná ustanovení požadují. Smlouva se uzavírá na dobu určenou v
Produktu. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy Dodavatelem a Zákazníkem a účinnosti dnem zahájení dodávky plynu. Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že jej
Dodavatel seznámil s podmínkami VOP a Produktu platnými a účinnými ke dni uzavření Smlouvy, s ustanovením VOP a Produktu souhlasí a tyto dokumenty mu Dodavatel předal v
písemné podobě při podpisu Smlouvy.

3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ DODATKU
3.1 Zákazník se zavazuje, že v průběhu 60 kalendářních měsíců od dne účinnosti tohoto dodatku neukončí Smlouvu (ve znění tohoto dodatku) ani neučiní jakýkoli úkon směřující k
jejímu ukončení nebo jejímu dalšímu nepokračování.
3.2 V případě porušení povinností Zákazníka uvedených v čl. 3.1 tohoto dodatku, se zavazuje Zákazník, který je spotřebitelem, zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč
bez DPH (slovy: deset tisíc korun českých) a Zákazník, který není spotřebitelem, se zavazuje Dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč bez DPH (slovy: dvacet tisíc korun
českých), a to jakožto paušální náhradu nákladů na uzavření tohoto Dodatku. Smluvní pokuta je splatná bez vyzvání, a to nejpozději do 10 dnů ode dne porušení povinnosti Zákazníka.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu případně potvrzením (např. komunikaci na dálku) oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem zapsání
Dodatku do systému Dodavatele po obdržení Dodatku podepsaného/potvrzeného Zákazníkem. Datum zahájení dodávek za podmínek tohoto Dodatku bude zákazníkovi potvrzeno na
následujícím ročním vyúčtování.
4.2 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž Dodavatel a Zákazník obdrží po jednom (1) stejnopise.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v Dodatku jsou správné a úplné. Jsem si vědom (a) možných následků při uvedení nepravdivých údajů.

V případě zastoupení zaškrtněte
Statutární orgán

Zákonné zastoupení

Dne:

Zastoupení na základě plné moci

V:

Podpis Gas International s.r.o.

Podpis Zákazníka

