144100432

Číslo zmluvy:

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY/PLYNU
pre odberateľov kategórie domácnosť/maloodber

uzavretá v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

Dodávateľ:
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129
010 01 Žilina
IČO: 44 742 479
DIČ: 202 281 1549
IČ DPH: SK 202 281 1549
Registrácia: Žilina, oddiel: Sro, vložka: 52565/L
V zastúpení: Peter Kalman - prokurista/riaditeľ

Odberateľ:
Spoločnosť
Komodita: Elektrina
Obchodné meno:
OBEC RASLAVICE
Ulica: Hlavná
súpis. č.: 154
orientač. č.:
Mesto/Obec: Raslavice
PSČ: 086 41
IČO:
00322521
DIČ:
2020624606
IČ DPH:
SK2020624606
Registrácia:
oddiel:
vložka:
Ing. Anton Lamanec - starosta
V zastúpení:

Bankové spojenie: 2921150600/1100
IBAN: SK03 1100 0000 0029 2115 0600
BIC (SWIF):
TATRSKBX
tel: 0850 444 444
email: energy@rightpower.sk

Spôsob úhrady vyúčtovania:
Bankový prevod
číslo:
Spôsob úhrady záloh:
Bankový prevod
číslo:
IBAN: SK5902000000000001921522
BIC (SWIFT):
tel/fax/GSM: 0905963255
email: starosta@raslavice.sk

Adresa na doručovanie (ak je iná ako adresa trvalého bydliska/miesta podnikania):
Obchodné meno:
Ulica:
Mesto/Obec:
PSČ:
Elektrina:

ANO

Plyn:

NIE

Technická asistencia:

súpis. č.:

Zoznam služieb a produktov
NIE
e - fakturácia: ANO

Lojalita:

orientač. č.:

ANO

Predmet zmluvy o združených dodávkach elektriny/plynu:
Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny/plynu , t. j. dodanie dohodnutého množstva silovej
elektriny/plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny/plynu v kvalite garantovanej technic - kými podmienkami prevádzkovateľa
distribučnej sústavy do odberného miesta Odberateľa. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi riadne a včas dohodnutú platbu za dodávku elektriny/plynu a za
distribučné služby. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa riadi ustanoveniami všeobec - ných obchodných podmienok (VOP), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy. Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP, cenami dodávateľa a potvrdzuje správnosť uvedených údajov. Táto zmluva je vyhotovená v 2
exemplároch, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a jeden odberateľ. Odberateľ týmto dáva súhlas dodávateľovi na poskytnutie svojich identifikačných údajov pre potreby
zabezpečenia služieb spoje- ných s dodávkou elektriny/plynu, ako aj pre marketingové účely s cieľom skvalitnenia služieb spojených s dodávkou elektriny/plynu.
Uzatvorením Zmluvy o dodávke elektriny/plynu zákazník dáva súhlas/**nesúhlas spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. na zaslanie nevyžiadaných obchodných ponúk
pre informáciu o produktoch, alebo službách spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. najmä prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym
telefonickým oslovením. Zákazník má právo súhlas pre zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedykoľvek (bezplatne) odvolať písomnou formou, alebo
elektronickou poštou.
Špecifikácia odberného miesta Elektrina/Plyn:
Ulica: Raslavice -cintorín
Mesto/Obec: Raslavice
24ZVS0000703393D
EIC kód:
POD:
Výška a počet záloh: 12x
Spôsob pripojenia:
Varíme:
TUV:

1F

PSČ:

Špecifikácia odberného miesta Elektrina/Plyn:
Ulica:
Mesto/Obec:

Spôsob pripojenia:
Varíme:
TUV:

3F
Kúrime:

orientačné číslo:

25A

Spotreba/rok/MWh
VT
m3
Spotreba/rok

1,00 € *Cena/MWh: VT
NT
- €
*Sadza za odobratý.plyn/MWh:

NT 31,00 Produkt:
MWh

súpis. číslo:

Panor

48,00 €

Distribučná sadzba: X3-C2
Dohodnutý druh tarify:

orientačné číslo:

PSČ:
*Platba za OM/mesiac bez DPH:
*Fixná mesačná sadzba/mesiac:
Charakter odberu plynu na OM:

Číslo OM:
Číslo OM:
1F

0

*Platba za OM/mesiac bez DPH:
*Fixná mesačná sadzba/mesiac:
Charakter odberu plynu na OM:

Číslo OM:
Číslo OM:

3F x Hodnota ističa:
Kúrime:
Technológia:

EIC kód:
POD:
Výška a počet záloh:

súpis. číslo:
086 41

Hodnota ističa:
Technológia:

Spotreba/rok/MWh
VT
m3
Spotreba/rok

-

NT

€ *Cena/MWh: VT
NT
*Sadza za odobratý.plyn/MWh:

Produkt:
MWh

Distribučná sadzba:
Dohodnutý druh tarify:

*Ceny uvedené v zmluve sú bez regulovaných poplatkov, bez spotrebnej dane a bez DPH (20%)

Platnosť zmluvy: Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosťou dňom:
od
1.7.2014
a uzatvára sa na dobu: Určitú
do 31.12.2016
Dátum zahájenia dodávky:
1.7.2014
Dátum podpisu: 14.10.2014

Obchodník
Fedoročko
Podpis

Pôvodný dodávateľ:
V

OM - bez dodávateľa

Raslavice
Ing. Anton Lamanec - starosta

dňa

Odberateľ: OBEC RASLAVICE
Osobitné dojednania:

Dôvod uzat. zml.: Nové pripojenie
24.6.2014

V

Žiline
dňa
Peter Kalman - prokurista spoločnosti

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

24.6.2014

Osobitné dojednania:

Doba trvania zmluvy:
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva môže byť uzatvorená na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.
1.1. Zmluva uzatvorená na dobu určitú a to na dobu stanovenú v zmluve sa predlžuje na dobu ďalších 12 mesiacov a to aj opakovane, pokiaľ niektorá zmluvná
strana najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy druhej zmluvnej strane písomne neoznámi, že s predĺžením doby trvania Zmluvy
nesúhlasí.
1.2. Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
1.3. Zmluva zaniká pri fyzickej osobe smrťou Odberateľa, alebo jeho právoplatným vyhlásením za mŕtveho.
1.4. Ak Odberateľ typu (Domácnosť) nesúhlasí so zmenou ceny za dodávku elektriny/plynu, alebo so zmenou OP (ďalej len „Zmena“), ktoré mu
oznámila spoločnosť RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. spôsobom a v lehote podľa Zákona o energetike, má právo Zmluvu vypovedať s účinnosťou najskôr
k plánovanému dňu účinnosti Zmeny doručením oznámenia o výpovedi Zmluvy RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. najneskôr 15 dní pred plánovaným
dňom účinnosti Zmeny (§17 odsek 4 Zákona o energetike).
1.5. Zmluva ukončená spôsobom podľa bodu 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4.; bude ukončená bez poplatku.
Kompenzácie za nedodržanie dohodnutej kvality:
Kompenzácia za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a služieb súvisiacich s dodávkou vrátane kompenzácie za chybné, alebo oneskorené
vyúčtovanie platby za dodávku elektriny bude určená vo výške a spôsobom podľa osobitného právneho predpisu vydaného ÚRSO, ktorým sa ustanovujú
štandardy kvality pre dodávanú elektrinu.
Práva odberateľa:
Informácie o právach Odberateľa získa Odberateľ na webovom sídle Dodávateľa www.rightpower.sk.
Poučenie odberateľa (sťahuje sa len na odberateľa typu Domácnosť):
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. poučuje Odberateľa o jeho práve písomne odstúpiť od tejto Zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Odberateľ
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bol pred uzavretím Zmluvy poučený zo strany RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. o jeho práve odstúpiť od Zmluvy do 14
pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy.
Vysvetlenie služieb (sťahuje sa len na odberateľa typu Domácnosť):
Dodávka Elektrina:
Zmluva uzatvorené na dobu neurčitú (bez viazanosti) na komoditu Elektrina. Zvýhodnené ceny oproti dominantovi.
Dodávka Elektrina + Plyn: Zmluva uzatvorené na dobu neurčitú (bez viazanosti) na obe komodity Elektrina/Plyn. Zvýhodnené ceny pri dodávkach plynu oproti
dominantovi + znížená cena o 1,00 Eur/MWh z priemernej ceny silovej elektriny z uvedeného cenníka
Lojalita:
Klient je verný RPE, s.r.o., tj odoberá komoditu(y) po dobu 2 rokov. Tento produkt ho však zmluvne nezaväzuje. Znížená cena o
1,00 Eur/MWh z priemernej ceny silovej elektriny z uvedeného cenníka
TA:
Štandardne poskytovaná bezplatne v súčinnosti s dodávkou energií. Bez TA, tj nevyužitie služby = znížená cena o 0,50 Eur/MWh
z priemernej ceny silovej elektriny z uvedeného cenníka.Je možné objednať aj bez dodávok energií. Symbolický poplatok za
TA = 1,00 Eur/mesiac.
Každý odberateľ má pri produkte eDOMOV možnosť výberu zo zoznamu služieb: Elektrina, Plyn, Lojalita, TA
Vysvetlivky:
VT = vysoká tarifa, NT = nízka tarifa, MWh = megawatthodina (1MWh = 1 000 kWh), m3 = meter kubický (1m3 = 10,55kWh), TA = Technická asistencia,
RPE,s.r.o. = Right Power Energy, s.r.o.

V

Raslavice
Ing. Anton Lamanec - starosta

dňa

Odberateľ: OBEC RASLAVICE

24.6.2014

V

Žiline
dňa
Peter Kalman - prokurista spoločnosti

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

24.6.2014

Príloha č. 1
Technická špecifikácia odberných miest odberateľa k ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY/PLYNU pre odberateľov kategórie domácnosť/maloodber č.: 144100432

Raslavice -cintorín

086 41 Raslavice

48,00 €

12x

3 25A

Legenda ku charakteru odberu:
X - situácia nemôže nastať
1-zodpovedajúci charakter odberu
*Ceny uvedené v zmluve sú bez regulovaných poplatkov, bez spotrebnej dane a bez DPH (20%)
Príloha nadobúda platnosť dňa

1.7.2014

Celkom

-

€

0,000

31,00

Technolog

31,00

TUV

1,00 €

Chratkter OM/PLYN

Kúrime

X3-C2

Istič

Varíme

Panor

Odber
EE-VT/MWh
PL-m3/rok

Mesto/Obec:

Eur/mesiac

PSČ:

počet/rok:

orientačné
číslo:

CHARAKTER
ODBERU/PLYN

Odber
EE-NT/MWh
PL-MWh/rok

24ZVS0000703393D

súpis.
číslo:

Výška a počet záloh:

Cena
EE-NT/MWh:

Ulica:

Cena
EE-VT/MWh
PL-Dodávka/MWh:

EIC kód/POD/ČOM:

Platba za
EE-OM/mesiac
PL-Fix/mes:

Adresa OM

EE-Dis.
sadzba:

OBEC RASLAVICE

EE-Produkt/
PL-Druh tarify:

Odberateľ:

