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(ďalej ôko „ Dodávateľ)

OBJEDNÁVKA PROGRAMU BIZNIS
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
(ď@lej ako „Objednávka píogíamu BIZNIS")
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0bchodný register  Okí€sného  súdu  Košice  1, oddiel   Sa,  vložka  1628/V

Odberateľ si záv3zne obuednáva  Íiasleduiúci  variant  pÍc)gíômu  BIZMS

E
I

s vl®zanosóoLi do 31. 12. 2019, s ceí`ou podrô Cenníke 13A tvoriaceho prĺlohu a súčasť Objednávky programu BIZNIS

S vl®zanosto.i do 31. 12. 20t8. s cenou podľ@ Cennil<@ 13A tvoriaceho prilohu a súčasť Objednávky programu BIZNIS

Odberatel`  sa  zavazuje  počas  doby  viôzanosti  odoberôť  oc)  Dodávatel.a  elektrií`u  vo  svojich  odberných  miestôch  pnpoiených  do  distribučnej
sústavy,  na  ktoré  si  závôzne objec)nôl  progr6m  BIZMS  (ďalej  ako  „závôzok  viôzanosti")

Oóbereteľ  akceptáciou  progrômu   BIZNIS   vyjôdruje   súhlôs,   že   n3  základe   dohody  zmluvných  strán  ie   zmeí`a  Zmluvy   možná   č)i  v   inej  6ko

písomnej   forme,   ô  to   Ôj   v   prĺpôc)e,   Ôk   bolô   zmluva   uzatvoreí`á   pi'somne    Zmluvô   môže   byť   zmenená   aj   riô   záklôde   prijatia   Dodávateľom

ponukôného  proóuktu/programu  zo  stíany  Odbeíatera  môiúceho  zô  následok  zmenu  Zmluvy  (d'Ôlei  č)ko  „Akceptáciô")   Doóävater  môže  uíčiť
ôkýkorvek   spôsob,   formu   Ô   obsôhové   náležitosti   pri/atia   za   preópokladu   súladu   s   právnymi   prec)pismi   Slovenskei   republiky   (napriklad

telefonicky  nô   Linke   VSE,   písomĺ`e   na   Zákazníckom   cer`tre,   pri/ôtie   podávč)né   prostrednictvom   intemetového  portálu   na   webovom   si'dle
Dodáv6tEľč),  priiatie  prostredni'ctvom  elektronickej  pošty  nô  acJrese  Dodáv3teľô)   Dohoda  o  zmene  Zmluvy  uz3tvorená  nô   záklôc)e   píijôtia

Dodávateľom  ponúkaného  produktu/progíômu  (napríklac)  Obiedíiávka  progíamu  Biznis)  zo  strany  Odbeíatel.a  sa  považuje  za  pl3tne  uzôvretú

v  deň  doručenia  Akceptäcie  Dodávôterovi  okrem  príp3dov,  ak  k  uzavretiu  dohody  o  zmer`e  Zmluvy  došlo  inak  než  písomne   V  takom  prípaóe

Dodávôteľ  pÍsomne,   bez   zbytočného  odklôdu   potvrdi'  Odberaterovi   zmenu   Zmluvy   (ďôlej   ako   „Potvíderiie")   a   Účinnos{   dohody  o   zmene

Zmluvy   nôstávô   doručením   Potvrdenia   Odberôteľovi,   nôjneskôr   všôk   treti.  pÍÔcovný   Óeň     po   oc)oslôní   pi.somného   Potvróeniô   nô   ôdresu
Odberôtel.a  nôposledy oznámenú  Odber3teľom   Písomná forma  Potvídenia je  zachovôná  ôj  vtec)y.  ôk  Potvídenie  obsôhuje  skenovaí`é  podpisy
oprávnených zástupcov Dodávateľa

Odberôteľ berie  nô  veclomie  Ô  súhlasĺ,  že  Akceptäcie ie zároveň  suhlasom  Odberateľa  so  zmenami  a doplíieniômi

Zmliivy o združenej dodávl<e elektíiny Č. S100260620C

uzavretej   medzi   Dodôvôterom   6   0Óberôtel.om   (ďalej   @ko   .,Zmluva")   vyplývaiúcimi   z   Podmienok   programu   BIZNIS,   ktoré   sú   súčastou

Obiednävky  progr3mu  BIZNIS, a  sú  uvec)ené  r`ô  c)Íuhej  strôr`e  te/to  Objeclnávky píogrômu  BIZNIS

Prvý   c)eň   mesiôca   nasledujúceho   po   mesiôci   cloručeniô   Odberôterom   podpi.saí`ej   Obiednávky   progíamu   BIZNIS    Doc)ávôterovi   je   dňom

Účinnosti  programu  BIZNIS,  ô  s  tým  s   visiacich  zínien  a  doplnení  Zmluvy  podl.a  Podmienok  programu  BIZNIS   Ak  došlo  k  Akceptácii  inak  ôko

pi'somne  je  dňom  Účinnosti  progrômu   BIZNIS  ô   s  tým   súvisiôcich   zmien  Ô  doplnenĺ  Zmluvy  podľô   F'oc)menok  progíômu   BIZNIS   prvý  deň
mesiôcô  nôsleduiúceho po  mesiôci,  v  ktorom  bola  Objec)návkô  programu  slzNIS  0dberatel.om  výslovne  Akceptovôná

Akje  píogram  BIZNIS  povinne  zveíejňovônou  zmluvou  v  zmysle  §  5a  zákona  č   211/2000  Z   z   o  slobodnom  prístupe  k  informáciám  (d'ôlej  ôi

Ôko  „Zákon"),  Odberater sÔ  zôvč)zuje  zverejniť  Objednávku  progíômu  BIZNIS  v  súlacje  so  Zákonom,  iriôk  zodpovedá  za  to,  že  program  BIZMS
neí`adobudne  Účinnosť

Odberater vyhlasuje,  že  obsahu  tejto  Objednávky programu  BIZNIS  rozumie  a  súhlasí s  podmienk3mi  progr3mu  slzNIS

Al(CEPTÁCIA ZA ODBERATEĽA:
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ZA DODÁVATEĽA:

V  Košiciach dňa  07.  04.  2017

;'1,`

Mgr. Jozef Bujňák
vedúci oddeleniô SME

lD  predajcu   102001

Meno  predôjcu   Môrtin  Sokc)l



Podmienky programu BIZNIS

Odberateľ  má  s  Dodávatel'om  uzavretú  Zmluvu  o  združenei  Óoóávke  elektriny  (d`Ôlej  Ôko  „Zmluva")  3  doc}ávkô

elektrlr`y  podl'a  tejto  Zmluvy  nepodliehô  cenovej   regulácii.   Dodávkô   elektriny  za   podmienok  tejto   Obiednávky

prc)gramu  BIZNIS  sa  uskutočňuje  len  pre  odberné  miestô  (d'ôlej  len  „OM"),  ktoré  sÚ  uvedené  v  Zmluve  v  čôse
Akceptácie.   Pc)dmienky   programu   BIZNIS   sa   neuplatňujú   nô   OM,   nô   ktorých   Odberatel'   využĺva   sôdzby   pre

domácnosti

Odo  dňa  účinnosti   progrômu  BIZNIS   (nôjskôr  však  od  01    04   2017)  vyfakturuje   Dodávatel.  Odberôtel.ovi       zô

dodávku   elektriny   ceny   podľa   Cenr`i'ka   13A   tvoriôceho   prílohu   ô   neoddeliteľnú   súčôsť   Objedr`ávky   programu

BIZNIS, a to do  31.12.  2018, resp.  31.12.  2019  podľa zvolenej  doby viôzanosti

Dňom  Účinnosti  programu  BIZNIS  sa  dobô  plôtnosti  Zmluvy  mení  nô  dobu  určitú  clo  31.  12.  2018,  resp   31   12.

2019  poc)ľô zvolenej  doby viazanosti  a  c)oba trvania  Zmluvy sa  preólžuje o  d'ôlši.ch  12  kalendámych  mesiacov, a to

ôj  opakovane,  ak   Odberatel'  pĺsomne   neoznámi   Dodávôteľovi,  že  trvá   nô   ukončeni`  Zmluvy,  najneskôr   však   3

mesiace,  najskôr  však  6  mesiacov  precl  uplynuti`m  zmluvnétio  obdobiô  ôlebo  pred  uplynutĺm  kôžóého  ďalšieho

predl'ženého  zmluvného  obóobiô   Ustônoveniô  tohto  odseku  sa  vzťôhu/ú  nô  Zmluvu  ôko  celok,  a  to  vo  vzťahu  ku
všetkým  OM  bez  rozdielu.

Odberateľc)vi   budú   po   skončeni'   dc)by   viôzanosti   Doóávôtel'om   priznané   sôdzby   poclľô   ôktuálneho   prc)duktu

dohodnutého   v   Zmluve   s   Úrovňou   obsluhy   poc)ľô   pri.slušného   cenni'kô   elektriny   platného   po   skončení   doby

viazônosti,  pokiaľ sa  s  Dodávôteľom  neclohoóne  inôk

Ak  Odberatel' nenahlási  stav  elel<tromerô  nô  OM  ku  Óňu  účinnosti  progíEimu  BIZNIS,  tôk  nô  účely fakturácie  bude

použitý odhôd urober`ý v  súlac)e  s plôtnou  legislôti'vou.

Ak  Oc)berôter  počas  platnosti  progrômu  BIZNIS,  t  j   doby  viazônosti  prihlási  nové  OM,  tôk  na  dodávku  elektriny

do tôkého  OM  sô  nevzťôhujú  podmienky  programu  BIZNIS,  Ôle  Óoóávkô  elektriny  sa  bude  riôdiť v  Čase  prihlásenia

plč)tnými  cenovými  poc)mienkami,  ôk  sô  Dodávôtel' s  Odberateľom  nedohoóne  inak

Ak  Odberateľ  počas  Účinnosti  progr6mu  Biznis  splnĺ  poómienky  na  pridelenie  regulovar`ých  cien,  Dodávateľ  mu

bude  fakturovať  ceny  v  súlôde  s  príslušným  rozhoclnutím  Úradu  pre  reguláciu  sieťových  odvetvĺ.  Ak  Odberateľ

prestône  spíňôť  podmienky  nô  pric)elenie  regulovaných  cien  počôs  dc)by  viazônosti,  opätovne  pre  neho  plôtĺ cenô
podl'a  Cennĺkô  13A   Uplatňovanie regulovaných  cien  nemá  vplyv  na trvanie  viazanosti


