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Kupní Smlouva
na dodávky elektřiny

Společenství pro dlim čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany
se sídlem: Místecká 450, 199 00 Praha 9 - Letňany

IČ: 272 13 498
společnost zapsaná v rejstříku společenství vlastníku jednotek vedeném Městským soudem v

Praze, oddíl S, vložka 5461,
jejímž jménem jedná Mgr. Martin Drtina, předseda výboru společenství

a Zuzana Walterová, místopředseda výboru společenství

Nano Energies Trade s.r.o.,
se sídlem Štětí, Litoměřická 250, PSČ 411 08,

IČ: 286 64 779
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 25949,
jejímž jménem jedná paní Irena Vrbová, jednatelka

licence na obchod s elektřinou č. 140806106
iegistrovaný účastník trhu Č. 2591

Tato kupní smlouva je uzavřena ve smyslu zákona 458/2000 Sb (energetický zákon) v platném znění.
Dále pak ve smyslu zákona 40/1996 Sb (občanský zákoník) v jeho platném znění a předpisu
souvisejích pro odběratele kategorie D a zákona 513/1991 Sb (obchodní zákoník) v jeho platném znění
a předpisu souvisejících pro odběratele kategorie C.

Předmětem této smlouvy je dodávka silové elektřiny s převzetím odpovědnosti za odchylku do OPM
(odběrné a předávací místo)

Smlouva je platně uzavřena podpisem smluvních stran a nabývá účinnosti zahájením dodávky silové
elektřiny do OPM.

Dodavatel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy a bude po celou dobu její platnosti vlastníkem
všech potřebných úředních povolení, licencí a dalších oprávnění, které jsou nezbytné pro řádné plnění
závazku dodavatele z této smlouvy včetně závazku dodávat odběrateli elektřinu do OPM v množství
sjednaném v této smlouvě.

Dodavatel prohlašuje, že je seznámen a respektuje příslušné právní předpisy o omezení nebo přerušení
dodávek a to zvláště ve stavech nouze.

Povinnost odběratele zaplatit za dodanou elektřinou je splněna připsáním zálohové platby, a nebo
koncové platby za sjednané období na účet dodavatele pod správným variabilním symbolem.
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v případě prodlení se kteroukoliv platbou dle této smlouvy je věřitel oprávněn účtovat a dlužník v tom
případě povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

Odběratel souhlasí a bere na vědomí, že veškeré náklady související s případným vystavováním
upomínek v případě jeho prodlení s platbou za dodanou silovou elektřinu, případně náklady s
uplatněním pohledávky, jež by dodavateli vznikla z důvodu poskytnutí dodávek dle této smlouvy, jdou
plně k tíži zákazníka a považují se za příslušenství předmětné pohledávky dodavatele.

Cena za dodanou silovou elektřinu je stanovena dohodou smluvních stran a je cenou maximální. K
uvedené ceně budou přičteny zákonem stanovené daně a to daň z přidané hodnoty a spotřební daň.

Odběratel je povinen, elektřinu dodanou mu dodavatelem podle této smlouvy v OPM převzít a zaplatit
za ni sjednanou kupní cenu.

Odběratel vzal na vědomí, že v případě stavu nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících
vzniku stavu nouze mu může být dodávka silové elektrické energie omezena nebo přerušena ze strany
provozovatele příslušné distribuční soustavy bez zavinění dodavatele silové energie. Podmínky jsou
stanoveny právními předpisy.

Dodavatel odběrateli vyúčtuje dodanou silovou elektřinu po skončení účetního období v daňovém
dokladu - faktuře. Splatnost této faktury je 14 dní. Zálohy jsou splatné vždy do 15. dne příslušného
měsíce.

Smluvní strany se dohodly, že nezaplacení splatné pohledávky je podstatným porušením smluvního
vztahu a opravňuje dodavatele přerušit dodávku silové elektřiny v OPM, ale i odstoupit od smlouvy.

Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou zasílány na smluvně dohodnutou adresu. V
případě, že písemnost bude adresátu zaslána doporučeně a adresát si písemnost nevyzvedne v úložné
době, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Vznikne-Ii chyba nebo omyl při vyúčtování dodané-odebrané silové elektřiny, mají dodavatel i
odběratel nárok na vyrovnání. Reklamace bude uplatněna do 14 dní od doručení příslušného daňového
dokladu. Pokud nedojde k vyřešení reklamace, bude následně postupováno dle příslušných ustanovení
Občanského, příp. Obchodního zákoníku.

Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou. Smlouvu lze jednostranně písemně vypovědět
kterýmkoliv účastníkem dohody. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhému účastníkovi.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu a každá strana
obdržela po jednom.
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za Společenství pro dům čp. 450
Mgr. Martin Drtina, předseda výboru
Zuzana Walterová, místopředseda výboru

za Nano Energies Trade s.r.o.
Irena Vrbová, jednatelka



ke Kupní smlouvě na dodávku elektřiny
uzavřené dne: 29. prosince 2009

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Společenství pro dl'Jmčp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany
se sídlem: Místecká 450, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 272 13 498
společnost zapsaná v rejstříku společenství vlastníku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl S, vložka 5461 , .

2. Nano Energies Trade s.r.o.,
se sídlem Štětí, Litoměřická 250, PSČ411 08,
IČ: 286 64 779
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 25949,

Odběrné místo na adrese: Místecká 450, 199 00 Praha 9 - Letňany
EAN OPM: 859182400300572318
číslo odběrného místa: 81105 16630
Současný dodavatel: PRE, a.s.
Distributor: PRE,a.s.
Hodnota hlavního jističe před elektroměrem: 1 x 25 A
Distribuční sazba: D02d

Výše záloh: 600,- Kč / měs.
Úhrada záloh: bezhotovostně
Úhrada faktur: bezhotovostně
Zpusob vracení přeplatku: na účet
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za Společenství pro dum čp. 450
Mgr. Martin Drtina, předseda výboru
Zuzana Walterová, místopředseda výboru

za Nano Energies Trade s.r.o.
Irena Vrbová, jednatelka

Nana Energie Trade, S.r,o.{
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ke Kupní smlouvě na dodávku elektřiny

uzavřené dne: 29. prosince 2009
mezi následujícími smluvními stranami:

1. Společenství pro dťJmčp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany
se sídlem: Místecká 450, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 272 13 498
společnost zapsaná v rejstříku společenství vlastníku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl S, vložka 5461 ,

2. Nano Energies Trade s.r.o.,
se sídlem Štětí, Litoměřická 250, PSČ411 08,
IČ: 286 64 779
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 25949,

Odběrné místo na adrese: Místecká 450, 199 00 Praha 9 - Letňany
EAN aPM: 859182400300572301
číslo odběrného místa: 81105 16618
Současný dodavatel: PRE,a.s.
Distributor: PRE,a.s.
Hodnota hlavního jističe před elektroměrem: 3 x 32 A
Distribuční sazba: D02d

Výše záloh: 610,- Kč / měs.
Úhrada záloh: bezhotovostně
Úhrada faktur: bezhotovostně
Zpusob vracení přeplatku: na účet
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za Společenství pro dum čp. 450
Mgr. Martin Drtina, předseda výboru
Zuzana Walterová, místopředseda výboru

................. ~ .
za Nano Energies Trade s.r.o.
Irena Vrbová, jednatelka
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ke Kupní smlouvě na dodávku elektřiny

uzavřené dne: 29. prosince 2009
mezi následujícími smluvními stranami:

1. Společenství pro dOm čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany
se sídlem: Místecká 450, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 272 13 498
společnost zapsaná v rejstříku společenství vlastníku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl S, vložka 5461 ,

2. Nano Energies Trade s.r.o.,
se sídlem Štětí, Litoměřická 250, PSČ411 08,
IČ: 286 64 779
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 25949,

Odběrné místo na adrese: Místecká 450, 199 00 Praha 9 - Letňany
EAN OPM: 859182400300572004
číslo odběrného místa: 81105 16231
Současný dodavatel: PRE,a.s.
Distributor: PRE,a.s.
Hodnota hlavního jističe před elektroměrem: 1 x 20 A
Distribuční sazba: D02d

Výše záloh: 80,- Kč / měs.
Úhrada záloh: bezhotovostně
Úhrada faktur: bezhotovostně
Zpusob vracení přeplatku: na účet

V Praze dne 29. prosince 2009
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za Společenství pro dum čp. 450
Mgr. Martin Drtina, předseda výboru
Zuzana Walterová, místopředseda výboru

za Nano Energies Trade s.r.o.
Irena Vrbová, jednatelka


