Kód prodejce:

Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu
č. 02 (dále jen ,,Dodatek")

Dodavatel:
BOHEMIA ENERGY entity s. r. o.
Na POHČI 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1
lČ' 27386732, DIČ: CZ27386732
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115621
(dále jen ,Dodavatel')

a
Zákazník
Jméno (název firmy):
Trvalé bydliště (sídlo):
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Datum narození (lČ):
jednajIcí osoba:
Odběrné místo (EAN/EIC):
(dále jen ,Zákazník")

ii. Změna smluvních ustanoveni
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu
č' 4
(sdG
(dále jen .Smlouva") ve znění jejich případných dodatků tak, jak je uvedeno níže:
Smluvní strany si sjednávají změnu doby trvání smluvního úvazku, a to na dobu "Ĺ '<7.

:1Q_

Pokud Zákazník neprojeví vůli Smlouvu ukončit nejpozději 3 měsíce před koncem její platnosti, bude Smlouva
automaticky prodloužena o 1 rok
a to i opakovaně za stejných podmínek.
Tímto Dodatkem dochází ke změně podmínek dodávky elektřiny/plynu do výše uvedeného odběrného místa, a to tak, že
se dodávky budou ode dne účinnosti tohoto Dodatku realizovat dle podmínek produktové řady Energie A++, včetně
cenových ujednání uvedených v ceníku produktové řady Energie A++.
Podmínky produktové řady Energie A++ pro elektřinu:
l) Smluvní úvazek na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, nebo na dobu určitou, v délce až na 3 roky.
2) Cena silové elektřiny je pro produktovou řadu ENERGIE A++ stanovována pro každou hodinu dodávky zvlášť'. Cena
každé hodiny se rovná ceně vzniklé obchodováním na denním trhu zajišťovaným operátorem trhu OTE, a. s. výše cen
je k dispozici na adrese ww1M.ote-crcz/kratkodobe4lhyk/ektn'na/denn/'-tm. Ceny jsou uváděny v eurech, Pro přepočet
na české koruny se použijí denní kursy ČNB střed, jež jsou k dispozici na téže adrese. Výsledná cena silové elektřiny
je určena jako součet součinů hodinových spotřeb a hodinových cen dosažených obchodováním na denním trhu
zajišt'ovaným ote, a. s., a vydělených naměřenou spotřebou za dané období.
3) V případě dvoutarifních distribučních sazeb bude obchodní složka ceny silové elektřiny účtována stejně pro vysoký
i nízký tarif zákazníka.
4) Naměřená spotřeba u zákazníků s měřením typu ,,C" je do hodinových spotřeb rozložená dle přiděleného, teplotně
přepočítaného typového diagramu dodávky TDD, u zákazníků s průběhovým měřením typu ,,A, B" hodinová spotřeba
odpovídá skutečně naměřené hodinové spotřebě v odběrném místě.
5) V případě stávajících zákazníků bude dodávka za podmínek produktové řady ENERGIE A++ zahájena dnem zapsání
sjednaných změn v evidenčním systému Dodavatele. Nejpozději budou změny účinné ve lhůtě do 30 dnů od data
sjednání tohoto Dodatku. Přesné datum zahájení dodávek za podmínek produktové řady ENERGIE A++ bude
zákazníkovi potvrzeno na nejbližší periodické vyúčtovací faktuře.
6) Zákazník má možnost si kdykoliv v průběhu smluvního vztahu pro nás|edujÍcÍ období sjednat libovolný produkt
z aktuální produktové nabídky společnosti.

PodmInk'y produktové řad'y Energie A++ pro zemní plyn:
l) Smluvní úvazekha dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, nebo na dobu určitou, v délce až na 3 roky.
2) Referenční cena na velkoobchodnhn krátkodobém trhu se stanovi pro každý obchodní den dodávky zvlášť'. Cena
každého obchodního dne dodávky plynu se rovná hodnotě PEGAS European Gas Spot Index (EGSI) pro Českou
republiku, kterou vypočítává a publikuje burza Powernext. výše cen je k dispozici na stránkách Pražské energetické
burzy www.pxe.cz/Kurzovni-Listek/Spot. Ceny jsou uváděny v eurech. Pro přepočet na české koruny se použijí denní
kurzy ČNB střed, které jsou k dispozici na adrese www.cnb.cz. Výsledná cena odebraného zemního plynu je určena
jako součet souänů denních spotřeb a referenčních cen plynu vydělených naměřenou spotřebou za dané období
3) Naměřená spotřeba u zákazníků s měřením typu ,,C" je do denních spotřeb rozložená dle pňděleného, teplotně
přepočítaného typového diagramu dodávky TDD, u zákazníků s průběhovým měřením typu ,,A, B" denní spotřeba
odpovídá skutečně naměřené denní spotřebě v odběrném místě.
4) V případě stávajIcIch zákazníků bude dodávka za podmínek produktové řady ENERGIE A"" zahájena dnem zapsání
sjednaných změn v evidenčním systému Dodavatele. Nejpozději budou změny účinné ve lhůtě do 30 dnů od data
sjednáni tohoto Dodatku. Přesné datum zahájení dodávek za podmínek produktové řady ENERGIE A"" bude
zákazníkovi potvrzeno na nejbližšľ peňodické vyúčtovací faktuře.
5) Zákazník má možnost si kdykoliv v průběhu smluvního vztahu pro následujicí QbdQbi sjednat libovolný produkt
z aktuálni produktové nabídky společnosti.
Ceník produktové řady Energie A++:

Elektřina

Polozka
stálý plat (Kč/den/odběrné místo)
Cena za nákup na trhu a zákaznický seNs (Kč/MWh)
Cena za komoditu

bez DPH

s DPH

2,00

2,42

125,00

151,25

Zemni plyn
bez DPH

s dpµ

2,00,,="'<42
,^1a0

133,10

\áz produktové podmínky Energie A++

Uvedené ceny se vztahuji u plynu pro všechna pásma spotřeb, u elektřiny pro všechny distribuční sazby.
Konečná cena za dodávku plynu/elektřiny se skládá vedle ceny odebraného plynu/silové elektřiny a stálého měsiČniho
platu také z regulovaných cen za dopravu plynu/elektřiny, za činnosti operátora trhu a daň z plynu/etektřiny. Tyto složky
ceny nejsou v přehledu shora uvedeny. Můžete se s nimi seznámit na www.eru.cz nebo prostřednictvím naší zákaznické
péče.

Ill. Zpětvzetí výpovědi Smlouvy
Pro vyloučenI všech pochybností se shora uvedené smluvní strany dohodly na zpětvzetí případně učiněné výpovědi
Zákazníkem nebo jeho zplnomocněncem a/nebo zpětvzetí žádosti o neprdongování smluvního vztahu a považují
Smlouvu za nadále platnou a účinnou

iV. Závěrečná ustanoveni
l)

Tento Dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Dodatek je
platný pQdpisem obou smluvních stran a jeho doručením Dodavateli. Účinnosti Dodatek nabývá dnem zapsáni
sjednaných změn v evidenčním systému Dodavatele. Nejpozději budou změny účinné ve lhůtě do 30 dnů od data
sjednání tohoto Dodatku.

2)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn a řídí se Všeobecnými
obchodními podmínkami (dále jen ,,VOP") platnými a účinnými ode dne 25. 5. 2018, Podpisem tohoto Dodatku se
Zákazník zavazuje tyto VOP a podmínky sjednané produktové řady dodržovat.
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za Dodavatele
(na základě plné moci)
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bohemia ENERGY entity s.r.o, . Na
1046,1047/24-26, 110 00 Praha 1 : Zákaznická linka: 840 10 ID 10 i konlakl@bohemlaener0y.cz
kí: 27356732 . dič: cz27386732 :Zápis v or: Městský mud v Praze, oddd C, vbžka 1 15621

www.bohemiagnergy.cz

