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OBJEDNÁ VI<A PROGRAMU BIZNIS 
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
(ďalej ako "Objednávka programu BIZNIS")

Dodávateľ '.'
Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti: Mlynská 31, 042 911<ošice
Korešpondenčnáadrese: Mlynská 31, 042 91 Košice
Bankové spojenie: . - < •• -; 'ING. Benk NV, pobočka zahr. banky,

IBAN: 51<3077300 OQOO 0090 0004 0409, BIC: INGB SI<BX
Obchodný register Okresného súdu Košice l, oddiel.Sa, vložka č. 1628/Y

ICO:
IC DPH:
OIČ:

44483,767'
SI<20227~04157

20227304'57

Zápis v registri:

Odberateľ
Obchodné meno:
Sídlo spoločnosti:

IČO:
IČOPH:
OIČ:

Obec Brestov
Brestov 99, 082 05 Brestov

00326844.

Korašpondenčná adresa: Brestov 99, 082 05 Brestov
Zápis na minist
5100260055

Zápis v registri:
Zákaznícke číslo:

Meno zástupcu:
E-mail:

Variabilný symbol; 2250.0.02775

Telefón: +4219.07942581ocubrestov@msprofi.sk

Odberatel' si záväzne objednáva nasledujúci variant programu BIZNIS:.,.
~ Zľava vo výške 14 % s dobou viazanosti 36 mesiacov
O Zľava vo výške 9 % s dobou viazanosti 24 mesiacov

Uvedená zľava nadobúda platnosť od dňa účinnosti programu BIZNISna základe tejto Objednávky-pr.ogramu BIZNIS. Zľava
sa uplatňuje z variabilnej časti ceny za dodávku elektriny bez DPH, ktorá je uvedená pre produkt Odberateľa v -Cenníku·
elektriny pre firmy a organizácie platnom v čase dodávky počas doby viazanosti.

Odberateľ sa zaväzuje počas doby viazanosti odoberať od Dodávatel'a elektrinu vo svojich odberných miestach pripojených
do distribučnej sústavy, na ktoré si záväzneobjednal program BIZNIS(ďalej ako "záväzok víazaností") .'

Odberateľ akceptáciou programu BIZNISvyjadruje súhlas, že na základedohody zmluvných strán je zmenaZmluvy možnée]
v inej ako písomnej forme, a to aj v prípade, ak bola zmluva uzatvorená písomne. Zmluva môže byť zmenenáaj na zéklade.
prijatia Dodávatel'om ponúkaného produktu/programu zo strany Odberateľa majúceho za následok zmenu Zmluvy (ďalej
ako "akceptácia"). Dodávatel' môže určiť akýkoľvek spôsob, formu a obsahové náležitosti akceptácie za p~edp9kl~dlJ.súladu
s právnymi predpismi Slovenskej republiky (napríklad telefonicky na Linke VSE, písomne na 'Zákaz(}íckom centre,
prostredníctvom internetového portálu na webovom sídle Dodávatel'a, prostredníctvom elektronicke] pqšty. fla ,~ďrese
Dodávatel'a). Dohoda o zmene Zmluvy uzatvorená na základe akceptácie Dodávateľom oonúkaného produ.ktl,J(pf.ogramu
(napríklad Objednávka programu Biznis) zo strany Odberatel'a sa považuje za platne uzavretú v deň doručenia akceptácíe
Dodávatel'ovi okrem prípadov, ak k uzavretiu dohody o zmene Zmluvy došlo inak než písomne. V takom prípad~.oodávat~ľ
písomne bez zbytočného odkladu potvrdí Odberateľovi zmenu Zmluvy (ďalej ako "Potvrdenie") a účinnosŕ dohody ,o zmene
Zmluvy nastáva doručením Potvrdenia Odberatel'ovi,najneskôr však tretí pracovný deň po odcslaní piscmnéhc P.otvrdenia
na adresu Odberatel'a naposledy oznámenú Odberateľom. Písomnáforma Potvrdenia je zachovaná aj'vtedy e ,ak Potvrdenie
obsahuje skenované podpisy oprávnených zástupcov Dodávatel'a.

Odberateľ berie na vedomie a súhlasí,že doručenie Odberatel'om podpísanej Objednávky programu BIZNIS Oodävateľoví
alebo jej iné výslovné akceptovanie Odberatel'om (spoločne ďalej ako "Akceptácia") je zároveň súhlasom Odberateľa so .
zmenami a doplneniami

Zmluvy o združenejdodávke elektriny č. S1002600SSC

uzavretej medzi Dodávatel'om a Odberatel'om (ďalej ako .Zrnluva") vyplývajúcimi z Podmienok pr:ograniu BIZ~I.S, ktoré sú
súčasťou Objednávkyprogramu BIZNIS, a sú uvedené na druhej strane tejto Objednávky programu BIZNlS.

Prvý deň mesiacanasledujúcehopo mesiaci Akceptácie tejto Objednávky programu BIZNISOdberateľom je dňom účinnosti
programu 'BIZNIS, a s tým súvisiacich zmien a doplnení Zmluvy podľa Podmienok programu BIZNIS.
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