JSME
ČLENEM

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY - PLYN SPOT BUSINESS
Podrobná specifikace produktu je rozdělena do devíti bodů tak, aby vysvětlila jednotlivé vlastnosti detailně a maximálně
transparentně. Na podobě klasického ročního vyúčtování se nic nemění. Zákazník jej obdrží v podobné struktuře jako
dosud a s rozdělením na cenu za distribuci (zákonem regulovanou), měsíční poplatek, poplatek za nákup a dodávku energií.
1.

Zákazník je oprávněn odebírat plyn v souladu s těmito produktovými podmínkami „PLYN SPOT BUSINESS“ (dále jen "produkt")
po podpisu smlouvy s tím, že vlastní dodávka plynu nastane okamžikem zahájení dodávek či účinností změny příslušného produktu.
Stávající zákazník je oprávněn odebírat plyn v souladu s produktovými podmínkami produktu teprve po provedení změny dodávky plynu
ze současné produktové řady, včetně stanovení přesného termínu pro zahájení dodávek plynu.

2.

Cena zemního plynu je v rámci produktu stanovena pro každý den dodávky zvlášť a rovná se ceně vzniklé obchodováním
na krátkodobém vnitrodenním trhu organizovaném společností OTE, a.s. Konkrétní ceny pro daný obchodní den jsou zveřejňovány
na adrese www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/vnitrodenni-trh. Cena plynu je uváděna v EUR a pro přepočet na Kč se použijí denní
kurzy ČNB, které jsou zveřejňovány na adrese www.cnb.cz. Informace o cenách tohoto produktu naleznete též na internetových
stránkách Dodavatele nebo je lze sdělit na Zákaznické lince Dodavatele.

3.

Výsledná cena za 1 MWh plynu v daném období se stanovuje jako součet součinů denních spotřeb a jednotkových cen
zobchodovaných na krátkodobém vnitrodenním trhu organizovaném společností OTE, a.s. (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané
na Kč dle platného kurzu www.cnb.cz k danému dni), vydělených naměřenou spotřebou za shodné období, a poplatku za zajištění
nákupu a dodávek pro odběrné místo Zákazníka za 1 MWh a stálého platu za měsíc. Konkrétní výše poplatku za zajištění nákupu
a dodávek pro odběrné místo Zákazníka za 1 MWh a stálého platu za měsíc je stanovena v Ceníku produktu, kterým je Zákazník
vázán. Cena je platná od počátku dodávky plynu nebo změny na produkt do uplynutí sjednané doby smlouvy.

4.

Naměřenou spotřebou se u zákazníků s neprůběhovým měřením typu „C“ nebo „CM“ rozumí hodnota spotřebovaného zemního
plynu rozložená do jednotlivých obchodních dnů, a to dle přiděleného, teplotně přepočteného typového diagramu dodávky (TDD).
U zákazníků s průběhovým měřením typu „A“ pak hodinová spotřeba odpovídá skutečně naměřené spotřebě plynu v odběrném
místě.

5.

Zákazník je oprávněn kdykoliv v době trvání smlouvy změnit produkt na dodávku plynu dle ceníku „C START PRO PODNIKATELE
(PLYN-MALOODBĚR)“ platného v době, od které má změna nastat (změna je vyvolána ze strany zákazníka a není možné vypovědět
smlouvu dle § 11a odst. 4 Energetického zákona z důvodu zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek). Ceny dle ceníku
„C START PRO PODNIKATELE (PLYN-MALOODBĚR)“ jsou dostupné na www.armexenergy.cz a dále se výše cen a jejich případné
změny řídí dle výše uvedeného ceníku „C START PRO PODNIKATELE (PLYN-MALOODBĚR)“ (možnost zákazníka vypovědět
smlouvu dle § 11a odst. 4 Energetického zákona z důvodu zvýšení ceny zůstává po změně produktu zachována) a zákazníkovi je
doporučeno před případným provedením změny produktu se s tímto ceníkem „C START PRO PODNIKATELE (PLYN-MALOODBĚR)“
řádně seznámit. Možnost změnit produkt na dodávky plynu dle ceníku „C START PRO PODNIKATELE (PLYN-MALOODBĚR)“ je
podmíněna dodržením původně sjednané doby platnosti smlouvy. Zákazník takovou změnu oznámí písemně nejméně 14 dní před
měsícem, ve kterém má požadovaná změna produktu nastat. Změna opět na produkt není bez oboustranné dohody možná.

6.

Zákazník s Dodavatelem se také mohou kdykoliv v průběhu smluvního období dohodnout na změně produktu, a to na kterýkoliv
jiný produkt nabízený Dodavatelem na svých internetových stránkách.

7.

Dodavatel upozorňuje zákazníka na skutečnost, že cena plynu v návaznosti na produkt je stanovována v závislosti na tržních
podmínkách a veličinách, které jsou v čase proměnlivé, a je tudíž vystavena fluktuacím, které mohou mít jak pozitivní,
tak i negativní vliv na uvedené parametry ceny.

8.

V případě automatického prodloužení doby trvání Smlouvy zůstává produkt účinný i po jejím prodloužení.

9.

Roční vyúčtování produktu má podobnou strukturu, jako vyúčtování u jiných produktů Dodavatele.
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