STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Dohoda o vyplatení jednorazového lojalitného bonusu za rok 2013
(ďalej len „Dohoda")
Dodávateľ:
Názov:

Stredoslovenská energetika, a. s.Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽILINA

IČO:

36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

ďalej len „Dodávateľ

Odberateľ:
Názov:

OBEC ZÁZRIVÁ

Sídlo:

Stred 409, 027 05

IČO:

315010

Zázrivá
DIČ:IČDPH:

ďalej len „Odberateľ"

1. Zmluvné strany sa dohodli na vyplatení jednorazového lojalitného bonusu za rok 2013 pre jednotlivé odberné miesta Odberateľa uvedené
v Prílohe č. 1 tejto Dohody.
2.

Dôvodom, pre ktorý sa zmluvné strany dohodli na vyplatení jednorazového lojalitného bonusu je podpísanie platných a účinných zmlúv
o združenej dodávke elektriny na obdobie od 1. 7. 2014 do 31.12. 2016 pre odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílohe č. 1 tejto Dohody,
okrem odberných miest, pre ktoré už Dodávateľ pre Odberateľa nezabezpečuje dodávku elektriny.

3. Dodávateľ pristúpi k finančnému vysporiadaniu (zaplateniu) jednorazového lojalitného bonusu za podmienok uvedených v tejto Dohode.
4. Odberateľ obdrží od Dodávateľa doklad o oprave základu dane - dobropis, na základe ktorého Dodávateľ poukáže čiastku bonusu vrátane
DPH Odberateľovi spôsobom dohodnutým v zmluve o združenej dodávke elektriny. Dobropis sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť do 15 dní odo
dňa podpísania tejto Dohody oboma zmluvnými stranami.
5.

Dodávateľzaplatí Odberateľovi jednorazový lojalitný bonus vo výške vypočítanej pre jednotlivé odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílohe
č. 1 tejto Dohody.

6. Jednorazový lojalitný bonus je vypočítaný ako zľava 30% z ceny dodávky elektriny fakturovanej pre odberné miesto Odberateľa ku dňu
31.12.2013, resp. ku dňu ukončenia zmluvy o združenej dodávke elektriny, pokiaľ došlo k ukončeniu dodávky elektriny do odberného miesta
v priebehu roku 2013. Zľava sa uplatňuje z priemernej 3-mesačnej spotreby odberného miesta v roku 2013*. Podmienkou pre vyplatenie
lojalitného bonusu pre odberné miesto Odberateľa je dodávka elektriny do odberného miesta zabezpečovaná Dodávateľom minimálne po
dobu 90 dní v roku 2013.
7. Dodávateľa Odberateľ sa dohodli, že pre vyplatenie jednorazového lojalitného bonusu je záväzné množstvo elektriny dodanej Odberateľovi
v roku 2013 vo výške uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Dohody (ďalej len „Celkové množstvo elektriny"). Vypočítaný lojalitný bonus je konečný a na
jeho výšku nemajú žiaden vplyv prípadné zmeny fakturovaného množstva elektriny, ktoré nastanú po uzavretí tejto Dohody z akéhokoľvek
dôvodu (napr. reklamácie merania elektriny, zistené rozdiely v odhade dodaného množstva elektriny a pod.).
8. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Dodávateľa jedno Odberateľ. Akékoľvek zmeny Dohody
môžu byť vykonané len písomne. Nedeliteľnou súčasťou Dohody je Príloha č. 1 - Zoznam odberných miest Odberateľa vrátane Celkového
množstva elektriny a jednorazového lojalitného bonusu.
*

(ročná spotreba/12) x 3

Dodávateľ:

Odberateľ:

Meno a priezvisko:

Andrea Maarová

Meno a priezvisko:

Funkcia:

riaditeľ sekcie ZS

Funkcia:

Podpis a pečiatka:

Podpis a pečiatka:

