Dodavatel zajistí dlouhodobou perspektivu a další rozvod využití CNG a současně
dosažení přiměřené návratnosti investice odběratele do technologického celku zvyšováním prodejů CNG, realizovaných prostřednictvím technologického celku.

včetně
Dodavatel se zavazuje V souvislosti S odběrem CNG ztechnologického c
ve výš
Kč/kg
jeho upgradu poskytovat odběrateli slevu Z ceny odebraného
DPH
oproti ceně nabízené běžnému zákazníkovi
české na kilogram) včetně
a uvedené takto Vceniku vydaném dodavatelem. Tím není dotčeno oprávnění dodavatele ceník měnit. Za ceník se považuje i uvedení ceny CNG na výdejním stojanu.
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Odběratel zajistí, že řidiči vozidel užívaných odběratelem budou V průběhu odběru
dbát pokynů dodavatele nebo osoby jím pověřené, řídit se v prostoru
technologického celku platnýrni bezpečnostními předpisy, především požárním řádem
a provozním řádem, dodržovat V prostoru technologického celku nejvyšší dovolenou
neprodleně prostor teclmologického celku opustí.
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bude Odběratel a dodavatel jako provozovatel technologického
celku evidovat na vozových tankovacích kartách, které dodavatel na své náklady poskytne odběrateli V množství podle jeho požadavků a které zůstanou vlastnictvím dodavatele. Tím není vyloučen jiný způsob evidence odběru CNG, pokud se na tom dodavatel
s odběratelem dohodnou, nebo to bude z technických důvodů nezbytné. O případném
předání tankovacích karet bude sepsán ve dvou vyhotoveních předávací protokol.

do
Odběratel se zavazuje od dodavatele odebrat v období od
V množz technologického celku včetně jeho upgradu objem
ilogramů) měsíčně (objemový závazek). Pro
kg
ství nejméně
případ porušení objemového závazku je Odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní
Z ceny uvedené v ceníku
vydaném dodavatelem za CNG,
pokutu ve výši 25
závazku
avšak V rozporu S povinnostmi
odébráno,
mělo
podle
objemového
které
být
odběratele k jeho odběru V daném období nedošlo. Podmínky pro vznik práva na smluvní pokutu Se posuzují vždy ke konci každého kalendářního měsíce trvání objemového
závazku, až do posledního měsíce trvání objemového závazku, a výše smluvní pokuty
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