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Dodatok Ponuka E.Výhoda

, tkf) 1f1
Kód predajcu

Číslo obchodného partnera: [5J
Zmluvné strany:

(ďalej len ,Dodatok") k Zmluve o združenej dodávke elektriny, resp. Zmluve o dodávke elektriny oprávnenému odberatel'ovi alebo Zmluve o dodávke elektriny vrátane
prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečen Im distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberatel'ovi (ďalej len ,Zmluva")
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Zastúpený osobami oprávnenými konať f. podpisovať vo veciach Zmluvy:

r, er 8ettak
Meno a priezvisko

Dodávatel':
ZSE Energia, a.s.
Lulenova 6,81647 Bratislava 1

ILO:
DIL:
IL DPH:

36677 281
2022249295
5K2022249295

Doručovacia adresa:
Z5E Energia, a.s.
P.O.Box 325, 810 OO Bratislava 1 V .J.

Meno a priezvisko

Zapísaný v OR 05 BA1, odd. 5a, vložka Č. 3978/B
Držitel' povolenia na dodávku elektriny vydaného ÚR50
e. 2007E0254

2649000047/1100
0850111555
kontakt@zse-energia.sk

Bankové spojenie

O'7q(F'}t 01Ji:

,12.bztfimztlJ
Clslo účtu/kód banky

,lttcS'/,fI(}//J1.rltť e S'1M~lf1th.,rk
E-mail

Povinnosť sprístupniť informácie podľa zákona Č. 211/2000 Z.z. áno
(vyplni iba verejná správa) nie

Ďalej len "Odberatel'''

Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
Zákaznícka linka:
e-mail:

Telefón

Ďalej len .Dodávateľ"

Čl. I. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene a doplnení
Zmluvy tak, že:
• dodávka elektriny Dodávatel'om Odberateľovi na základe Zmluvy

bude podliehať Ponuke E.Výhoda Dodávateľa v období platnosti
Ponuky E.Výhoda a priloženým Obchodným podmienkam Ponuky
E.Výhoda Dodávatel'a platným a účinným od 1. 9. 2012, ktoré
sú neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy odo dňa uzatvorenia tohto
Dodatku, pričom Odberatel' vyhlasuje a svojím podpisom Dodatku
potvrdzuje, že sa riadne s nimi oboznámil, tieto dostal pri podpise
Dodatku, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich
dodržiavať.

• ustanovenia tohto Dodatku sa vzťahujú na všetky Zmluvy uzatvorené
medzi Dodávatel'om a Odberatel'om, ktoré sú platné a účinné ku dňu
uzatvorenia tohto Dodatku. ~"
výška zľavy z ceny za dodávku elektriny je ~% z ceny elektriny
uvedenej v Cenníku tarifných produktov za dodávku elektriny pre
firmy a organizácie platného a účinného v čase uzatvorenia tohto
Dodatku pre tarifný produkt dodávky elektriny dohodnutý v Zmluve,
pričom platí ustanovenie bodu 8 Obchodných podmienok Ponuky
E.Výhoda Dodávatel'a.

Čl. Il. Ustanovenia o dobe trvania Zmluvy sa nahrádzajú týmto
znením:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do konca obdobia platnosti
Ponuky E.Výhoda, t.j. do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.

Čl. III. Záverečné ustanovenia
l. Všetky ostatné u tanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré neboli

dotknuté Dodatkom, zostávajú nezmenené a platia v plnom
rozsahu. Dodatok tvorí neoddelitel'nú súčasť Zmluvy.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania o.prál1e.!).Ý?!i..,1!.
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť od o:.,~..t.....:":j~~~~'/-.I..g

3. Ustanovenie odseku 2 tohto článku a neaplikuje v prípade, ak
je Odberatel' v zmysle § 2 zákona Č. 211/2000 Zz, o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len "zákon")
osobou povinnou sprístupňovať informácie. V tomto prípade platí,
že dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia spôsobom podl'a § 5a zákona.

4. Ak má Odberateľ s Dodávatel'om uzatvorený Dodatok k Zmluve
o dodávke elektriny (Ponuka E.Stabil 2012 - 20 13) s dobou
viazanosti do 31. 12. 2013, platí dohoda zmluvných strán, že
uzatvorením tohto Dodatku stráca platnosť a účinnosť Dodatok
k Zmluve o dodávke elektriny (Ponuka E.Stabil 2012 - 2013),
pričom platnosť a účinnosť Zmluvy tým nie je dotknutá.

5. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou
originálu pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom
bez výhrad súhlasia, na dôkaz čoho ho oprávnení zástupcovia
zmluvných strán svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujú.

6. Neoddelitel'nou súčasťou tohto Doda' dovná príloha
Zmluvy: ";"
Príloha Č. l: Obchodné pOd,'ti

platné a účinnt!d l. ' •••~~_.,
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Za Odberatel'a

JMO' R
Miesto / (J
J1JJf>r. Pliev /!zt t{aJ<..
Meno a priezvisko oprávnenej osoby Podpis

Meno a priezvisko oprávnenej osoby Podpis



Obchodné podmienky Ponuky E.Výhoda spoločnosti ZSE Energia, a.s.
l. Tieto Obchodné podmienky Ponuky E.Výhoda (ďalej len "Obchodné podmienky

Ponuky E.Výhoda") Dodávatel'a - spoločnosti ZSE Energia, a.s., so sidlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36 677 281, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka Č. 397818 (ďalej len "Dodáva teľ")
pre oprávnených odberatel'ov elektriny (ďalej len "Odberatel"') so zmluvou
o združenej dodávke elektriny, resp. zmluvou o dodávke elektriny oprávnenému
odberatel'ovi alebo zmluvou o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti
za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových
služieb oprávnenému odberateľovi s dohodnutým tarifným produktom dodávky
elektriny (ďalej len "Zmluva") upravujú osobitne popri Všeobecných obchodných
podmienkach pre oprávnených odberateľov so zmluvou o združenej dodávke
elektriny Dodávateľa (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky") vzájomné
práva a povinnosti medzi Dodávatel'om a Odberatel'om pri dodávke elektriny
Dodávateľom Odberatel'ovi na základe Zmluvy v Ponuke E.Výhoda. Spoločný
názov pre Dodávatel'a a Odberateľa je ,,zmluvné strany" a jednotlivo ,,zmluvná
strana". Obchodné podmienky Ponuky E.Výhoda sú neoddeliteľnou súčasťou
Zmluvy odo dňa uzatvorenia Dodatku k Zmluve zmluvnými stranami obsahujúceho
Ponuku E.Výhoda (ďalej len "Dodatok k Zmluve s Ponukou E.Výhoda").

2. Ponuka E.Výhoda sa nevzťahuje na i) odberateľov elektriny v domácnosti,
ii) odberateľov elektriny mimo domácnosti, ktorým dodávka elektriny podlieha
cenovej regulácii v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
iii) odberateľov elektriny, ktorí majú s Dodávateľom uzatvorený Dodatok
k Zmluve s Ponukou E.Stabi12011 - 2012 až do skončenia platnosti a účinnosti
tohto Dodatku, iv) odberatel'ov elektriny, ktorí majú s Dodávateľom uzatvorenú
Zmluvu s dohodnutým tarifným produktom dodávky elektriny Dodávateľa
StandardPowerMini (nemerané odbery) alebo StandardPower - skúšobná
prevádzka a ich nahradeným produktom a v) odberateľov elektriny, ktorí majú
s Dodávateľom uzatvorený Dodatok k Zmluve s Ponukou E.Stabil 2012 - 2013
až do skončenia platnosti a účinnosti tohto Dodatku, pokiaľ sa s Dodávateľom
nedohodnú inak.

3. Dodatok k Zmluve s Ponukou E.Výhoda sa uzatvára na obdobie I (jedného) roka
s účinnosťou od i) l. l. do 31. 12. príslušného kalendárneho roka alebo ak bol
Dodatok k Zmluve s Ponukou E.Výhoda uzatvorený v priebehu kalendárneho roka
ii) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol
uzatvorený Dodatok k Zmluve obsahujúci Ponuku E.Výhoda alebo iii) od prvého
dňa kalendárneho mesiaca, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú do uplynutia
12 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti Dodatku k Zmluve
s Ponukou E.Výhoda. Ak žiadna zo zmluvných trán lehote jedného mesiaca
pred uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, neoznámi písomne druhej
zmluvnej strane, že trvá na jej zániku uplynutím dohodnutého obdobia platnosti
Ponuky E.Výhoda, Zmluva sa uplynutím tejto doby mení na zmluvu uzatvorenú
na dobu neurčitú, pričom zmluvné strany môžu Zmluvu písomne vypovedať bez
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého
dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.

4. Dodávateľ bude Odberateľovi účtovať cenu za dodávku elektriny v období platnosti
Ponuky E.Výhoda podl'a tarifného produktu dodávky elektriny dohodnutého
v Zmluve v súlade s Obchodnými podmienkami tohto produktu a podľa Cenníka
tarifných produktov za dodávku elektriny pre firmy, podnikatel'ov a organizácie
platného a účinného na príslušný rok (ďalej len "Štandardný cenník") zníženú
o výšku zľavy dohodnutej v Dodatku k Zmluve s Ponukou E.Výhoda, ktorá bude
určená v súlade s odsekmi 5 a 6 týchto Obchodných podmienok Ponuky E.Výhoda.

5. Zl'ava z ceny za dodávku elektriny zo Štandardného cenníka bude Odberateľovi
poskytnutá na obdobie I (jedného) roka odo dňa účinnosti Dodatku k Zmluve
s Ponukou E.Výhoda do uplynutia 12 kalendárnych me iacov.
V prípade nového odberného miesta Odberateľa poča doby platnosti a účinnosti
uzatvoreného Dodatku k Zmluve s Ponukou E.Výhoda bude zľava z ceny
za dodávku elektriny zo Štandardného cenníka Odberateľovi pre toto nové
odberné miesto na základe nového Dodatku k Zmluve s Ponukou E.Výhoda
Odberatel'ovi poskytnutá len do konca doby platnosti a účinnosti už uzatvoreného
Dodatku k Zmluve s Ponukou E.Výhoda, v rovnakej výške, aká bola dohodnutá
v uzatvorenom Dodatku k Zmluve s Ponukou E.Výhoda. V prípade, ak má
Odberatel' uzatvorený Dodatok k Zmluve s Ponukou E.Výhoda a zároveň pre
určité odberné miesto/odberné miesta uzatvorený Dodatok k Zmluve s Ponukou
E.Stabi12011 - 2012 alebo Dodatok k Zmluve s Ponukou E.Stabi12012 - 2013,
bude pre tOIOodberné miesto/odberné miesta Odberateľovi poskytnutá zl'ava
z ceny za dodávku elektriny zo Štandardného cenníka len za obdobie od skončenia
platnosti a účinnosti Dodatku k Zmluve s Ponukou E.Stabil 20 II - 2012 resp.
Dodatku k Zmluve s Ponukou E.Stabi12012 - 2013 do konca doby platnosti
a účinnosti už uzatvoreného Dodatku k Zmluve s Ponukou E.Výhoda.
Výška zľavy z ceny za dodávku elektriny podl'a Štandardného cenníka bude
stanovená Odberateľovi podl'a jeho zaradenia do objemového pásma spotreby
elektriny podl'a výšky ročnej spotreby elektriny na obchodného partnera
na základe dostupných údajov o spotrebe elektriny. Ročnou spotrebou elektriny
na obchodného partnera sa rozumie spotreba elektriny za spravidla posledných
12 kalendárnych mesiacov vyfakturovaných Dodávateľom pre všetky odberné
miesta Odberateľa.

6. Zaradenie Odberatel'a do objemové ho pásma spotreby elektriny podl'a
predchádzajúceho odseku sa určí súčtom spotrieb elektriny za všetky odberné
miesta Odberateľa:
i) pri odbornom, mieste s mesačným alebo ročným odpočtom: na základe

dostupných údajov o spotrebe elektriny za 12 kalendárnych mesiacov spravidla
predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bude uzatvorený Dodatok
k Zmluve s Ponukou E.Výhoda. Po vykonaní fakturácie za 12 kalendárnych
mesiacov má Dodávatel' právo spätne prehodnotiť zaradenie Odberatel'a
do objemového pásma spotreby elektriny, výšku priznanej zľavy upraviť
a doúčtovať Odberateľovi rozdiel medzi fakturovanou cenou elektriny
s priznanou zľavou a cenou elektriny s upravenou zl'avou, ktorej výšku podl'a
objemového pásma spotreby elektriny Odberateľ vo fakturovanom období
splňal; Odberateľ je povinný takúto faktúru za doúčtovanú spotrebu elektriny
uhradiť v lehote jej splatnosti.

ii) pri odbernom mieste, na ktorom bolo kratšie fakturačné obdobie ako
12 kalendárnych mesiacov: podl'a vzorca - (spotreba elektriny za fakturačné
obdobie / počet dní fakturovaného obdobia) x 365. Po vykonaní fakturácie
za 12 kalendárnych mesiacov má Dodávateľ právo spätne prehodnotiť
zaradenie Odberateľa do objemového pásma spotreby elektriny, výšku priznanej
zľavy upraviť a doúčtovať Odberatel'ovi rozdiel medzi fakturovanou cenou
elektriny s priznanou zl'avou a cenou elektriny s upravenou zľavou, ktorej
výšku podl'a objemového pásma spotreby elektriny Odberateľ vo fakturovanom
období splňal; Odberatel' je povinný takúto faktúru za doúčtovanú spotrebu
elektriny uhradiť v lehote jej splatnosti.

iii) pri odbernom mieste, na ktorom sa nedá určiť spotreba elektriny podl'a
predchádzajúcich viet tohto bodu Obchodných podmienok Ponuky E.Výhoda. má
Dodávatel' právo odhadnúť potrebu elektriny na nasledujúcich 12 kalendárnych
mesiacov. Po vykonani fakturácie za 12 kalendárnych mesiacov má Dodávateľ
právo pätne prehodnotiť zaradenie Odberatel'a do objemového pásma spotreby
elektriny, výšku priznanej zľavy upraviť a doúčtovať Odberatel'ovi rozdiel medzi
fakturovanou cenou elektriny s priznanou zl'avou a cenou elektriny s upravenou
zľavou, ktorej výšku podľa objemového pásma spotreby elektriny Odberateľ vo
fakturovanom období splňal; Odberateľ je povinný takúto faktúru za doúčtovanú
spotrebu elektriny uhradiť v lehote jej platno ti.

7. Rozdelenie objemových pásiem spotreby elektriny a výška prislúchajúcej
percentuálnej zľavy 7 ceny za dodávku elektriny sú dostupné na internetovej
stránke Dodávateľa www.zse-energia.sk, www.elektroweb.sk a na kontaktných
miestach Dodávateľa.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že na dodávku elektriny v období platnosti Ponuky
E.Výhoda sa nepoužije ustanovenie bodu 6.3 čl. VI. Všeobecných obchodných
podmienok s výnimkou prvých štyroch viet predmetného ustanovenia tj. Odberatel'
nemá právo odstúpiť od Zmluvy v prípade zmeny Štandardného cenníka. Výška
zľavy z ceny za dodávku elektriny zo Štandardného cenníka priznanej v súlade
s týmito Obchodnými podmienkami Ponuky E.Výhoda zostáva po zmene
Štandardného cennfka Odberatel'ovi až do ukončenia platnosti a účinnosti Dodatku
k Zmluve s Ponukou E.Výhoda nezmenená.

9. Cena za dodávku elektriny Dodávateľom Odberatel'ovi podl'a Zmluvy
po uplynutí obdobia platnosti Ponuky E.Výhoda sa bude účtovať bez zľavy podl'a
Standardného cenníka platného a účinného v čase po uplynutí obdobia platnosti
Ponuky E.Výhoda v zmysle V eohecných obchodných podmienok a na túto
dodávku elektriny sa budú aplikovať u tanovenia v tom čase platných a účinných
Všeobecných obchodných podmienok o cene za dodávku elektriny v plnom
rozsahu.

10. Ak dodávka elektriny Dodávatel'om Odberatel'ovi v období platnosti Ponuky
E.Výhoda bude podliehať cenovej regulácii v zmysle príslušných právnych
predpisov, v tomto prípade bude Dodávatcl' Odberateľovi účtovať cenu za dodávku
elektriny v období platnosti Ponuky E.Výhoda bez zľavy v súlade so štandardným
cennikom Dodávatel'a vydaným v zmysle platného cenového rozhodnutia
príslu ného orgánu cenovej regulácie platného v ča e dodávky elektriny.

II. Odberateľ sa zaväzuje po celú dobu odo dňa uzatvorenia Dodatku k Zmluve
s Ponukou E.Výhoda, ktorým sa meni a doplňa Zmluva o Ponuku E.Výhoda
do uplynutia jedného roka v súlade s od ekom 3 týchto Obchodný podmienok
Ponuky E.Výhoda (ďalej len ,.doba viazanosti") odoberať elektrinu do odbe mého
miesta uvedeného v Zmluve iba od Dodávateľa. K porušeniu tohto záväzku
môže dôjsť zo strany Odberateľa zmenou dodávatel'a elektriny Odberatel'om pre
odberné miesto uvedené v Zmluve pred uplynutím doby viazanosti a pred riadnym
a platným zánikom Zmluvy v úlade s ustanoveniami Zmluvy a Všeobecných
obchodných podmienok. Záväzok Odberateľa podľa predchádzajúcej vety tohto
bodu bude ďalej ako "záväzok viazanosti". Porušenie záväzku viazanosti sa
považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Odberatel'a.

12. V prípade porušenia záväzku viazanosti zo strany Odberateľa je Dodávatel'
oprávnený Odberatel'ovi vyúčtovať a Odberatel' povinný Dodávateľovi uhradiť
zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny za dodávku elektriny vypočitanej ako súčin
počtu dní do konca doby viazano ti odo dna zániku Zmluvy alebo vykonania
zmeny dodávateľa elektriny (v prípade poru. enia záväzku viazanosti pri zmene
dodávateľa elektriny) priemernej dennej spotreby elektriny Odberateľa na odbernom
mieste podl'a Zmluvy určenej ako priemerná denná potreba podl'a posledného
fakturovaného obdobia na danom odbernorn mieste a ceny za elektrinu podl'a
Štandardného cenníka platného v čase zániku Zmluvy bez poskytnutia zľavy podl'a
odseku 4 týchto Obchodných podmienok Ponuky E.Výhoda ku dňu zániku Zmluvy
alebo ku dňu zmeny dodávateľa elektriny. Po ledným fakturovaným obdobím sa
na účely tohto ustanovenia rozumie po Icdné obdobie predchádzajúce zániku Zmluvy
alebo zmene dodávateľa, za ktoré bola Dodávateľom Odberateľovi vystavená faktúra
za skutočnú potrebu elektriny.

13. Záväzok viazanosti a dohoda o zmluvnej pokute podl'a bodu II a 12 týchto
Obchodných podmienok Ponuky E.Výhoda platia len do uplynutia doby viazanosti
a majú prednosť pred takouto úpravou vo Všeobecných obchodných podmienkach.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že na dodávku elektriny v obdobi platnosti Ponuky
E.Výhoda sa nepoužije ustanovenie bodu 12.7 čl. XII. Všeobecných obchodných
podmienok s výnimkou prvých troch viet predmetného ustanovenia tj. Odberatel'
nemá právo odstúpiť od Zmluvy v prípade zmeny Všeobecných obchodných
podmienok.

15. Ustanovenia Obchodných podmienok Ponuky E.Výhoda sú vo vzťahu špeciality
k Všeobecným obchodným podmienkam. Ak sa Zmluva zmení po uplynutí doby
viazanosti na zmluvu uzatvorenú Da dobu neurčitú, na zmluvný vzťah sa od tohto
času budú v plnom rozsahu uplatňovať ustanovenia v tom čase platných a účinných
Všeobecných obchodných podmienok.

16. Tieto Obchodné podmienky Ponuky E.Výhoda nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa
l. 9. 2012.


