
Zmluva o dodávke plynu
pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

zo dna 16.11.2011

Zmluvné strany

Dodávatel': Odberatel':

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Blhovce

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Blhovce 157/

980 32 BlhovceObchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, císlo
vložky: 2749/BAdresa kontaktného miesta:Zákaznícke centrum Lucenec, 984 01, Rázusa M. 49 2064Zastúpený (meno,funkcia)

Zastúpený (meno, funkcia)

Dipl. Ing. Jean-Jacques Ciazynski, predseda predstavenstva

Csornok Juraj starosta obce
Dr. Hans-Gilbert Mever, clen predstavenstva ICO:

35815256DIC: 2020259802ICO:318621DIC:2021293219
SKNACE:

35220IC DPH skupiny: SK7020000372SKNACE: 84110IC DPH:

Štátna príslušnost: SlovenskoBankové spojenie:

Bank.spoj.predošlé platby: Všeobecná úverová banka, a.s.

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

c.úctu: 1656191756/0200

C.úctu: 1001018151/0200

Bank.spoj.preodosl.platby: Všeobecná úverovábanka,a.s.

,c.úctu: 1656191756/0200

Vybavuje:

Zákaznícke centrum Lucenec Vybavuje:
telefón:

0850 111 363 telefón: 0475812129
fax:

02/58 69 90 OO fax: 0475812128
email:obec@blhovce.skOdberné miesto:

Obec: BlhovceUlica: Blhovce

Klub mládeže PSC a pošta: 980 32 Blhovce

C.orient. :C.súp.:
125

125

Telefón:

Fax:E-mail:

Adresa pre poštový styk: (ak odberatel' požaduje dorucovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania) Obec: BLHOVCE

Ulica: Blhovce
Obec Blhovce

PSC a pošta: 980 32 BLHOVCE

C.orient.:C.súp.:
157

Telefón:

Fax:Email:

Spôsobplatby:

PredpokladanýPredpokladanýObdobieopakovanejDohodnutý druhEvidencné

rocný odber * v

rocný odber v m3:dodávky:tarify:císlo zmluvy:

Prevodnýpríkaz- príjem

kWh: Klasicky - mesacný

10 529

1 000cyklus29104401124

Poznámky: Císlo plynomeru ...................................

Stav plynomeru ...................................

• Ak odberatel vyplní údaj o predpokladanom rocnom odbere plynu v kWh aj m3, záväzná bude hodnota v kWh.

** Nehodiace sa šknnite
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Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, po jednom pre dodávatela a odberatela. Neoddelitelnou súcastou zmluvy sú obchodné podmienky. Platnost obchodných podmienok zaniká úcinnostou nových, resp. zmenených

obchodných podmienok dodávatela, o ktorých dodávatel upovedomí odberatela pred ich úcinnostou prostredníctvom internetovej stránky ••.••....••.•...SDD.sk. Informácie o OP môže odberatel získat na ktoromkolvek zákazníckom
centre dodávatela, na zákazníckej linke dodávatela, prípadne internetovej stránke ••.••....••.•...spp.sk. Odberatel svo;m podpisom potvrdzuje súhlas s obchodnými podmienkami a správnost uvedených údajov.Odberatel týmto dáva

súhlas dodávatelovi na poskytnutie svojch identifikacných údajov pre potreby zabezpecenia služieb spojených s dodávkou plynu, ako aj pre marketingové úcely s cielom skvalitnenia služieb spojených s dodávkou plynu.

Uzatvorením Zmluvy o dodávke plynu zákazník dáva súhlas I nesúhlas H spolocnosti SPP, a.s., na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o produktoch alebo službách spolocnosti SPP a.s., a to

najmä prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením. Zákazník má právo súhlas pre zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedykolvek (bezplatne) odvolat v písomnej
forme

Za dodávatel'a: / uietLt1' 16, f/ J-o lf.
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