„SLEVA PRO SENIORY od 65let
a držitele průkazu ZTP/P“ DODATEK číslo

*
(kategorie Domácnost)

Pražská plynárenská, a. s., Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
IČ 60193492, DIČ CZ60193492, bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2337
(dále jen Obchodník)
a
ANO / NE
Jméno, příjmení

vlastník ZTP/P**

Trvalé bydliště, kontaktní telefon

(dále jen Zákazník)

datum narození

Doložte kopii platného průkazu totožnosti /průkazu ZTP/P.

uzavírají ve vzájemné shodě tento dodatek následujícího znění (dále jen Dodatek)
ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu číslo (dále jen Smlouva)
v aktuálním znění Obchodních podmínek domácnost Obchodníka (dále jen OP).

č. plynoměru
č. smlouvy

I.
Obchodník se zavazuje uzavřením tohoto dodatku poskytnout zákazníkovi čerpání produktu: „Sleva pro seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P“ (dále
jen produkt). Hodnota produktu je uvedena v odstavci II. Podrobný popis produktu je uveden v samostatném informačním materiálu. Zákazník prohlašuje,
že veškeré údaje jím poskytnuté v souvislosti se splněním podmínek pro čerpání produktu jsou správné a pravdivé.
II.
Obchodník poskytne zákazníkovi slevu z ceny za ostatní služby dodávky plynu.
Cena za ostatní služby dodávky plynu je stanovena v ceníku Obchodníka s tím, že pro období od
Obchodník poskytne Zákazníkovi slevu z této ceny ve výši 65 Kč /MWh (dále jen „sleva“ a „doba trvání slevy“).

do

.

III.
Obchodník v době trvání slevy zákazníkovi slevu neposkytne
a) za období do prvního ročního vyúčtování uplynulého fakturačního období (dále jen „první vyúčtování“), pokud dojde k ukončení platnosti smlouvy před
prvním vyúčtováním,
b) za období po prvním vyúčtování, pokud dojde k ukončení platnosti smlouvy po prvním vyúčtování.
IV.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a obě smluvní strany obdrží po jednom z nich.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne
Zákazník

Pražská plynárenská, a. s.

datum a podpis
* údaje v červeném rámečku vyplňuje Obchodník!
** nehodící se škrtněte

PP-25-014-10

datum a podpis

Realizace žádosti o produkt SLEVA PRO SENIORY
Nárok na výše uvedenou slevu za odběr zemního plynu s využitím tohoto formuláře mají:
o
Zákazníci kategorie domácnost (věku 65+ , držitelé průkazu ZTP/P, popř. osoba blízká, žijící ve společné
		
domácnosti s držitelem průkazu ZTP/P, která s ním má shodné trvalé bydliště).
Postup:
1. Senior ve věku 65+
o
Údaje na formuláři, které se nacházejí v červeném rámečku, nevyplňujte! Vyplňuje obchodník.
o
Vyplňte, prosíme, údaje, které se nacházejí v modrém rámečku a podepsaný formulář spolu s kopií platného
		
průkazu totožnosti:
		
- odevzdejte na kterékoliv pobočce České pošty, s. p., na územní města Prahy,
		
- zašlete poštou na adresu: Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 10.
o
Na základě vyplněného a potvrzeného formuláře, po ověření uvedených údajů, Vám bude následně zaslána kopie 		
		
podepsaného Dodatku ze strany PP, a. s.
2. Držitel průkazu ZTP/P, popř. osoba blízká, žijící s ním ve společné domácnosti
o
Dodržuje stejný postup, který je uveden v předchozím případě, je ale nutné doložit i kopii průkazu držitele
		
ZTP/P (popř. kopii průkazu totožnosti osoby uplatňující nárok na slevu a žijící ve společné domácnosti
		
s držitelem průkazu ZTP/P).
o
Držitelé průkazu ZTP/P si mohou za účelem uzavření dodatku sjednat schůzku s naším privátním plynařem.
(Dodatky jsou k dispozici na pobočkách České pošty, s. p., v zákaznických centrech Pražské plynárenské a na jejích
internetových stránkách)
Podmínky programu, nárok na slevu získá:
o
Zákazník starší 65 let, držitel průkazu ZTP/P, nebo osoba blízká, žijící ve společné domácnosti s držitelem průkazu
		
a mající s ním shodné trvalé bydliště, např. rodiče nezletilých dětí nebo osoba, která poskytuje pomoc držiteli
		
průkazu. Dané prokáže zákazník kopií platného průkazu totožnosti, popř. kopií průkazu ZTP/P.
o
Žadatel musí být zákazníkem Pražské plynárenské, a. s., nebo se jím může nově stát.
o
Musí se jednat o zákazníka kategorie Domácnost.
o
Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné neuhrazené pohledávky v době podpisu dodatku.
o
Zákazník má v místě odběru, na které dostane slevu, trvalé bydliště.
o
O slevu je možné zažádat od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010, kdy 31. 12. 2010 je poslední možný termín k podání
		
žádosti v pobočce České pošty nebo k odeslání dodatku poštou.
Možné problematické údaje:
o
Údaje na formuláři v červeném rámečku označené hvězdičkou nevyplňuje zákazník (číslo dodatku, od – do,
		
kolonka pro potvrzení dodatku PP, a. s.)! Tyto údaje vyplňuje obchodník – PP, a. s.!
o
Pole Vlastník ZTP/P – pokud se jedná o seniora, přeškrtne možnost ANO. Pokud se jedná o držitele průkazu
o
ZTP/P, přeškrtne možnost NE.
o
Číslo smlouvy je uvedeno v uzavřené smlouvě s PP, a. s.
o
Číslo plynoměru je uvedeno ve vyúčtování spotřeby zemního plynu (na faktuře).
Zákazník musí vyplnit číslo plynoměru, případně vyplní i číslo smlouvy!
Pražská plynárenská, a. s.
Národní 37, 110 00 Praha 1
Obchodní kanceláře:
Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1
U Plynárny 500, Praha 4

Zákaznická linka: 840 555 333
Bezplatná linka: 800 246 810
e-mail: callcentrum@ppas.cz
www.ppas.cz

POHOTOVOST PLYN – NONSTOP 1239

