
RWE 
The e n e r g y t o l e a d 

RWE Gas Slovensko 

DODATOK K ZMLUVE 0 ZDRUZENEJ DODÁVKE PLYNU 
pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie v znení jej predošlých zmien 
(ďalej len „Zmluva") 

Dodávateľ 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Bankové spojenie 

Zápis v registri: 

Odberate ľ 

Obchodné meno/Názov: Múzeum v Kežmarku 

Sídlo/Miesto podnikania: Hradné námest ie 42, 060 01 Kežmarok 

IČO: 3 7 7 8 1 2 2 7 DIČ: 2 0 2 1 4 5 2 3 2 3 IČ DPH: 

Zápis v registri: 

Odberateľ a Dodávateľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany") sa dohodli na zmene Zmluvy, a to voľbou produktu Profit 
za nižšie uvedených podmienok (ďalej aj ako „Dodatok"): 

Pri produkte Profit poskytne Dodávateľ Odberateľovi zľavu z variabilnej časti ceny za dodávku zemného plynu (oproti produktu Biznis) uvedenej 
v Cenníku zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie. 

Variant produktu 

I I Profit s dobou viazanosti 12 mesiacov, zľava % oproti produktu Biznis 

[ / I Profit s dobou viazanosti 24 mesiacov, zľava 9 % oproti produktu Biznis 

RWE Cas Slovensko, s.r.o. IČO: 44291809 

Mlynská 31,042 91 Košice DIČ: 2022646549 

IČ DPH: SK2022646549 

Citibank Európe plc, pobočka zahraničnej banky, č. účtu: 2110740201/8130 

Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22182/V 

Odberateľ sa zaväzuje počas doby viazanosti odoberať od Dodávateľa zemný plyn vo svojich odberných miestach pripojených do distribučnej siete PDS, 
na ktoré si zvolil vyššie uvedený produkt Profit (ďalej ako „záväzok viazanosti"), zoznam týchto OM je uvedený na 2. strane tohto Dodatku. V prípade, 
že Odberateľ svoj záväzok viazanosti poruší. Dodávateľ má právo uplatniť si voči Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku súčtu všetkých 
poskytnutých zliav od začiatku doby viazanosti. 
Po ukončení doby viazanosti bude Odberateľovi fakturovaná cena podľa v danom čase platného cenníka zemného plynu (produkt Biznis), pokiaľ sa 
s Dodávateľom nedohodne inak. 

Prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k uzavretiu Dodatku, je dňom účinnosti Dodatku, a s tým súvisiacich zmien a doplnení Zmluvy 
podľa podmienok tohto Dodatku. 

Ak je Dodatok povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej aj ako „Zákon"), je 
dňom účinnosti Dodatku, a s tým súvisiacich zmien a doplnení Zmluvy podľa podmienok Dodatku, prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
došlo: (1.) k uzavretiu Dodatku a (2.) k oznámeniu Odberateľa adresovaného Dodávateľovi o zverejnení Dodatku spôsobom predpokladaným Zákonom. 
Ustanovenie tohto odseku sa nepoužije, ak Dodatok nespĺňa podmienky na uverejnenie podľa Zákona. 

Odberateľ vyhlasuje, že obsahu tohto Dodatku rozumie a súhlasí s jeho obsahom. 

Za Odberateľa 

V Kežmarku dňa /if y<ŕ> 

ty:. ŠMMAr. fkíPĽJbQ.. r.. 
Meno, funkcia, podpis 

Múzeum v Kežmarku 
Hradné námestie 42 

060 01 Kežmarok 

Za Dodávateľa 

V Poprade dňa 8.8.2012 

Pave l Jankura 

V zastúpeni/na z ík lade plnej moci 

Meno predajcu: 

ID predajcu: 204001 

Pave l Jankura 



ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST: 

SKSPPDIS001010903687 Kežmarok, Hlavné nám. 55/92 


