
EDNÁVKA KONTRAKTU EFEKT 10
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
(ďalej ako "Objednávka kontraktu EFEKT 10")
Objednávatel':
Obchodné meno:
IČO:
DiČ:
So sfdiorn:
črslo OP:
(ďalej ako "Odberatei"')
Dodávatel':
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zápis v registri:
(ďalej ako "Dodávatel")

Odberateľ si záväzne objednáva na dodávku elektriny do svojich odberných miest pripojených do distribučnej sústavy kontraktEFEKT 10 ponúkaný Dodávatel'om.
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(ďalej ako "doba viazanosti").

Odberatel' sa zaväzuje počas doby viazanosti odoberal' od Dodávatel'a elektrinu vo svojich odberných míestach pripojených
do distribučnej sústavy, na ktoré si záväzne objednal kontrakt EFEKT 10.

Odberatel' berie na vedomie a súhlasí, že doručenie Odberatel'om podpísanej Objednávky kontraktu EFEKT 10 Dodávateľovi
alebo jej výslovné akceptovanie Odberatel'om (spoločne d'alej aj ako "Akceptácia") je zároveň súhlasom Odberateľaso zmenami a doplneniami

Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100307449C

uzavretej medzi Dodávateľom a Odberateľom (ďalej ako "Zmluva") vyplývajúcimi z Podmienok kontraktu EFEKT 10, ktoré sú
súčasťou Objednávky kontraktu EFEKT 10 a sú uvedené na druhej strane tejto Objednávky kontraktu EFEKT 10.

Deň doručenia Odberatel'om podpísanej Objednávky kontraktu EFEKT 10 Dodávateľovi (alebo deň jej výslovnej akceptácie
Odberatel'om) je dňom účinnosti kontraktu EFEKT 10, a s tým súvisiacich zmien a doplnení Zmluvy podl'a Podmienok kontraktuEFEKT 10.

Ak je kontrakt EFEKT 10 povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám (ďalej aj ako "Zákon"), Odberateľ sa zaväzuje zverejniť Objednávku kontraktu EFEKT 10 v súlade so Zákonom,
inak zodpovedá za to, že kontrakt EFEKT 10 nenadobudne účinnost'. Predchádzajúca veta sa nepoužije, ak Objednávka
kontraktu EFEKT 10 nesplňa podmienky na uverejnenie podľa Zákona.

Odberatel' vyhlasuje, že obsahu tejto Objednávky kontraktu EFEKT 10 rozumie a súhlasí s Podmienkami kontraktu EFEKT 10.

Odberateľ si volí nasledovný variant kontraktu EFEKT 10
(prosím, označte krížikom jednu z možnosti):

[J EFEKT 10 (so zľavou 50 % na 2 mesiace)
s viazanosťou do 31. 12.2015; "",'

OEFEKť,10 (so zľavou 50,,% na 2 mesiace)
,'..;; T.
$ Viazanosťou do 31.12.2016*

-2 ..'::

AKCEPTÁCIA OBJEDNÁVKY KONTRAKTU
EFEKT 10 ZA ODBERATEĽA:

V ., Jb.q(.~~~ __ dňa f!.J!P.!1
Menó'a priez;;~;1f.i~~'~/!:!~!~Y'
Funkda: ., ., .

Podpis: .

Pečiatka:

GROUP

[J EFEKT 10 (so zl'avou 25 % na 2 mesiace)
s viazanosťou do 31. 12. 2014

'Navyše exkluzivny darček - VIP Sphere karta

ZA DODÁVATEĽA:

V Košiciach dňa: 27.03.2013

Mgr. Miroslav Kulla
riaditel' divízie Obchod

Ing. Igor Mondek
vedúci úseku Predaj


