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OBJEDNÁVI<A PROGRAMU BIZNIS
k Zmluvc o zdcuženej dodáke elektriny
(ďalej ako ,,Objednávlca píogíamu BIZNIS)

Objednávateľ
Otjchorine rrreno.

irrrrogy

Obec lovsa
00325279
2020738874

Čo
DiČ:
IČ DPH
So sdiom:
Č loOP
(ďalej ko .Odbeater)

iovsa 73, 072 32 iovsa

Oodávatel
Obchodoe meno
Sídlo.
iČO:
DIČ:
iČ DPH
Záprs v regrstr.
(ďaiej ako .,Dodávater)

Východosiovenska enegetl<a a.s
liynská 31, 042 91 Koice
A4483767
2022730457
5K2022730457
Obctrodný register Okresného súdu lKošice l. oddiei: Sa. viožka Ť6281V

Odberateľ tr záväznC obiednava riasíeduúcr varrant programo BIZNIS

[7 Zfava rro výšce 17% s dobou eazanostrt,ri rol<y (do 30. 9. 2021)
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vo výške 1% s r1bou vlazaaostr dve roiry (do 30. 9. 2020)

Uvedená z(ava nadobr)da platnosf od dňa účínnosti progamu BiZNIS Zreva ea upiatňuje z variabrnej Časti cerry za dodávku elektriny bez
OPH, ktorá je uvedená pre produkt Odberateťa v Cenniku elektrny pre firmy a organizácíe piatnovrr v čase dodaeky
Odberate( sa zaväzuje počas doby vaz.anosb odoberat od Oodavteťa €iettrrrru vo svojrch odbernycrr mrestach prrpojených do dists:brnej
sústavy, na ktoré si záväzne objedaai program BIZNIS (ďalei ako »
äzok vrazarrostfl.
Oriberater 3kc€ptáciou programu BlNIS vyjadrt.e súhlas, že na základe doiiody zmluvnýc.h ttrán je zmena Zrrriuvy možná aj v irrej ako
pisomnej forrrre, a to ej v prĺpade, ak bola zmluva uzatvorená pisomne. Zrrrluva rrrže byf zmenená aj na zákiade prijatla Oodávateťom
ponúkaného produktu/programu zo stxany Odberateťe majúceťro za násiedok zmeau Zmuvy íďaiej aco »Akceptácia). Dodávateí rnäže určiť
akýkoľvek späsob, formu a obsahové náležrtosti prijatía za predpokladu súledu s právnymi predpismi Slovenskej repub)iky (napríklad
telefonicky na 1,inve VS, pisomne na Zákaznickom centre, pratre podävarré prostredníctvom irrterrretového portálu na reebovom sídie
Dodávatera, prijatie prostredn)ctvom e)ektronícicej pošty na acirese Oodávateľa). Dohoda o zmene Zmiuvy rxzatvorená na záiclade príjatia
Dodávateťom ponúkaného produktu/programu (rrapriiclad Objednávka prograrrru Bíznrs) zo strany Odberateľa sa považr,r)e za platne ozavretú
v deň doručenia Akceptácie Dodávateov okrem prpedov. ak k uzavrCtiu dohody o zmene Zmluvy došio nav než pisomne. V takom pripade
Dodávatcrľ písomrrri, bcrz zbytočného odkladu potvrdr Odberaterovi zmenu Zmiuvy (ďalej ako ,.Potvrdeniel a účinrrosf dohody o zrnene
Zmluvy nastáva doručením Potvrdenia Odberate(ovi. najrreskv však treti pracovný deň po odosíarri písomného Potvrrienia na adresu
Odberateľa naposledy ozriámerrú Odberateťom Piomrrá forma Potvrdenia ;e zachovaná vtedy, ak Potvrdene obsatuje tkenované podprsy
oprávnených zástupcov Dcrdávateťa
Odbeateť berie rra vadome a súhlas že Akceptácia je zéroveň súh)asom Odberateľa so zmerami e aopinenramí
Zrnluvy o zdwženej dodävke elektriny č. 5100307415C
uzavretej medzr Dodávateľom a Odberateľom (ďaiej ako ,.Zrniuva) vyp)ývajricimr z Podmienok programu BIZNIS, ktoré sči súčasťou
Ob;ednávky programu BIZNIS, a sú uvedeaé na druhej ttrOnC tejtc Ojednávrcy programu BlZNlS.
Prvý deň mesiaca nasíedujúceho po mesíac, dorrjčenra Odberaťeťom poripisanej Objednávky programu BIZNIS Oodávateťov, e dňom
účinnOsti prograrnu BIZNIS, a s týrn súvísíacích zrrren a doplrreni Zmiuvy podťa Podmienok programu BIZNIS. Ak došío k Akceptácrí rnak ako
pisomne ie drŤom ričírrnosti programu BIZNIS a s tým scivisacich zmien a dopinení Zmiuvy poclľa Podmíernok programu BlZťJIS prvý deň
mrrsrrr,a nasiedujúceho po rrresiaci, v ktororn boia Objednávka programrr BIZNIS Oritreraterorn výs)ovne Akceptovan
Ak je Objednávka programu BiZNlS povírirre zverejllovarrou zmiuvor.r v zrnysle S 5a zákona č. 2W2000 . z. o siobodnom prístr,prr k
irrformáciárn (ďaie a; ako ,.Zákorr), Odberateť sa zavézuje zverejnif Objednávku programu f3IZMS v súlade sc Zákorrom, inak zodpovedá za to,
že program BIZMS nenadobudne úČinntť
Odberaeeť vyťrlasuje, že obsahu tejt Ob;ednävky programu BIZNIS rozrjmie a súťrla s podmr€nlcam programu BIZNIS
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starostka obce )ovsa
F unkc,a.......
Podpis
Pečiatka

ť eno preclajcu Valra

.artin Petrašovjč
veciúci odboru Riadenie zákazníckych segmentov

