PP_H_003_02

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY POHODA

Cenové a platební podmínky
Cena za dodávku Komodity je určena příslušným ceníkem z ceníkové řady uvedené ve Smlouvě, který bude účinný ke dni zahájení dodávek Komodity, a může být položkově členěna
(např. jednotková cena za spotřebu a stálý měsíční plat). Dodavatel je oprávněn jednostranně upravit cenu v případě zvýšení regulované složky ceny, daní či poplatků, aniž by z tohoto důvodu
zákazníkovi vznikalo právo na odstoupení od Smlouvy.
Doba trvání Smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která končí uplynutím 36 měsíců od zahájení dodávek příslušné Komodity, není-li zvoleným ceníkem určena jiná doba trvání Smlouvy. Pokud žádná strana
nedoručí v období nejdříve 4 měsíců a nejpozději 3 měsíců před uplynutím doby trvání Smlouvy druhé straně písemné oznámení, že trvá na jejím ukončení k uvedenému datu, Smlouva se
automaticky prodlužuje vždy o původně sjednanou dobu (a to i opakovaně), přičemž cena pro prodlouženou dobu trvání bude určena příslušným ceníkem z naposledy sjednané ceníkové řady
ve znění účinném ke dni prolongace Smlouvy.
V případě, že zákazník požádá o změnu produktu, je oprávněn tak učinit prostřednictvím návrhu na změnu Smlouvy, který mu poskytne Dodavatel. Akceptací návrhu na změnu Smlouvy
Dodavatelem počíná bez dalšího běžet nová doba trvání Smlouvy v délce dle Produktových podmínek nově sjednaného produktu.
Prodloužení doby trvání Smlouvy podle tohoto odstavce je možné na dobu maximálně deseti (10) let od zahájení dodávek příslušné Komodity; po uplynutí této doby se Smlouva mění
na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.
Tyto Produktové podmínky platí výlučně pro smlouvy uzavřené po datu 8. 4. 2019.
Zákazník svým podpisem potvrzuje, že se s výše uvedenými Produktovými podmínkami seznámil a zavazuje se je dodržovat.
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