
SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH

. DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNUPLYNARENSKÁ Kategorie [JDomácnwt NN!aloodběrate|
Číslo smlouvy' Číslo zákaznľka°

uzavřená mezi
Pražská plynámn8ká, a.s., sesldlem Praha 1- Nové Město, Národnľ37, PSČ 110 DOJČ 60193492, DIČ CZ60193492. zap8aná v obcnodnim
%střlku vedeném Městským soudem v Praze, oddň B, Wožka 2337
(dále jen .Obchodnik'3

a
Přijmenf, jména. Utul/obch®ní firma Obec vikýřovice

_ ___J
Datum narweni/Č ;00635898

Trvalé byd[iště/$íd|o (mkto podnikánf)
Ulice ' Petrovská č. popisné/parc. 168 i č, oňentačnl C"_ "

Obecičast obce ,vikýřovice psč 788 13
i 'Kontaktní telefon j e-mail ) i

(dále jen Zákazník)
l. Prohlášeni Zákazníka

1. Zákazník potvrzuje, že se pM podpisem této Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu (dále jen "Smlouva") seznámil s
Předs%uvn1mi inbrmacemi a těmto informacím porazuměl,

2. Zákazník je srozuměn s tím, že obsah smkrmlho vztahu je upraven též v pHlohách Smlouvy, které obdržel a které jsou její nedílnou
součástí. Přňohou Smlouvy jsou Obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen .OPJ, Cenfk, ve kterém jsou uvedeny prodejnf
ceny pNnu (dále jen .Ceník") a Ceník nad$tandartnfd) služeb a smduvnich pokut za nedodržení platebnlch povinností (dále jen ,CNS").
Aktuálnľ znění příloh je dostupné na www.ppas.cz nebo na obchodních kancelářích Obchodníka. Zákaznlk potvrzuje, že porozuměl
ustanovením Smlouvy ijejkh příloh. Ujednání Smlouvy mají p1Mnost přéd ujednánfmi jejidí pňloh.

II. Předmět Smlouvy
1. Předmětem Smdouvy je závazek Obchodníka (dák m závazm poskytovat Zákazníkovi sdružené služby dodávky plynu, tj. dodávat plyn do

odběrného místa Zákäznlka, zajistit sowsejfd služby v pľynárenstvl a zahájením dodávky Nynu převzít za Zákazníka odpovědnost za
odchylku a povinnost Zákazníka zaplatit Obchodníkovi za uvedená plněnf cenu dk a. IV. Sndouvy.

2. Odběrné místo:

Uúce , viz příloha

Obec/část obce

tč. popMé/pam·j
l PSČ l : patro

c. oňentaCnf
č Pytui

jednotky
ElC kód ___ , Předpokládaná roCrif spotřéba (v m')

ChamAerodběm [JKximýdům Om [Jchata npFcNuu)ma [Jkancelář Opnodejna []úné1 _
__ _ jiSmluvnf strany %ednávají dodávku a odběr pro tyto jnstalovaM spotNbiča

Počet druh výkon (kW) počet dwh výkon (kvy)

(případná dalši odběrná m|sta jsou uvedena v přdoze 8Mouvy)

,. , III. Doba trvání Závazku1. Závazek se uzavírá na dobu neurčitou [J určitou na , " měsíců ode dne zähájenl dodávky plynu dle této Smiouvy.
2. Dodávku plynu do odběrného místa zahájí Obchodník po jeho připojení k distribuční soustavě a uzavření Smlouvy o připojení k distribuční

soustavě. je-li Smbuva uzavírána v souvislosti se změnou dodavatele plynu, dodávku plynu do odběrného místa zahájí Obchodník až po
ukončeni smluvního vztahu se stávajícim dodavatelem a ukončením procesu změny dodavatele plynu ve smyslu příslušného právního
předpj$u, tedy orientačně od ,.10/21 _j

3· Uzavře-li Zákazník v postavení spotřebitele Smlouvu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostoty Obchodnfka, může využít svého
práva od uzavřené Smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, přičemž odstoupení je
účinné jeho doručením Obchodníkovi. Lhůta pro odstoupení je zachována, podá-li Zákazník písemné odstoupeni poštovnímu přepravci
nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty nebo jej poslední den uvedené lhůty jinak odešle. Odstoupí-li Zákaznfk v této lhůtě od
Smlouvy a Obchodník již zahájil dodávku plynu, je povinen Obchodníkovi uhradit cenu již poskytnuté sdružené služby dodávky plynu.

4. Závazek uzavřený na dobu neurčitou Zákazník může vypovědět písemně i bez uvedení důvodu. výpovědní doba je třlměslčnI a počíná
běžet prvnfm dnem kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po doručení písemné výpovědi Obchodníkovi. Závazek uzavřený na dobu určitou
nelze před uplynutím sjednané doby Závazku výpovědí ukončit s výjimkou dle §11a odst. 3 Energetického zákona.

5· zjistí-li Obchodník po uzavřeni Smbuvy, že Zákazník měl v uplynutých letech vůči Obchodníkovi jakýkoli peněžitý závazek po lhůtě
splatnosti, je oprávněn ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Smlouvy písemně od Smlouvy odstoupit.

lV. Cena a platební podmínky
1. Cena za plněni Obchodníka je sjednána podle Ceníku (Ceník Standard) a je tvořena regulovanou složkou ceny, kterou zveřejňuje

Energetický regulační úřad formou cenového rozhodnutí, neregulovanou sbZkou ceny (dále jen .cena ostatních služeb dodávky plynu"),
která je popsána v Ceníku, a přlslušnými daněmi. výslědná cena se stanoví způsobem uvedeným v Ceníku.

2. Zákazník je povinen nahradit Obchodníkovi náklady, které Obchodník vynaložl ve vztahu k provozovateli distribuční soustavy v souvislosti s
poskytovánlm služeb požadovaných v souladu se Smlouvou Zákazníka, zejm. pak náklady na mimořádný odečet plynu či samoodečet,
náklady na odpojení či opětovné připojeni odběmého místa.

3. Obchodník je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávek po Zákaznlkovi, který je v prodlenl s jejich úhradou,
a úhradu případných dalších nákladů, a to ve výši a za podmínek uvedených ý CNS. V případě nedodržení platebních povinností Zákazníka
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vyp|ývaj(cích ze Smlouvy, které vyústí ve vystavení písemné upomínky ze Btrarvy Obchodnlka. je Zákazník povinen zaNatlt Obchodníkovi smtwní
pokutu a to v případě vystavení druhé a každé daBI upomfnky, a to ve výši 250,- kč za každý jednoúivý pTlpad takové upomínky. Zaplacení
smluvní pokuty nemá vliv na nárok Obchodníka na náhradu škody v plném rozsahu.

4. Platební podmínky:

Mátce DPH [Jano &ne dič Ckb mlumího účtu

Adresa pro zasľIánl faktur a korespondence Petrovská 168, 788 13 \n!!ýřovice
Frekvence záloh [Jměsľčně Eµmjetně ve výši :iz příloha ' ' kc

SwMaslm se zá8fľáMm kktw gj na e-mail
[J poštou na korespondenční adresu

Faktura je současně k dispozici v Zákaznickém poAák PP pro regj8trované zákazníky.
Bankomí pro kategorii Domácnost č.ú. 710&916780043/0300 - zálohy a č.ú. 3201-916780043/0300 - fáktury.
Bankovní spQjení pro kategorii Maloodběratel č.ů. 35-3600132/0800.
V případě změny bankovního spgení bude tato iMbrmaoe oznámena na fäktuí'e nebo v Oznámenf o výši záloh.

Zábhy FMury vypWeM phpktků

,Ži D O 'ňW'nka·o = 'l l gj =ka = 1905613359 q0800 I
lá CI =("=,n,) ''"" l

[J P%~mdo~EJ El 'ňM'"m" = 1 Q Vhawm6n· pokkdně
n" G a Pcxká·kau tyµiA(DOM)

" "7 v hdovosti na pokladně
._. ,._ .5. Plfuvní strany se,dohodly, Že Obchodník může Zákaznfkovi doručovat oznámení změn OP, CNS. změny ceny za dodávku plynu

X na e-mail J
CI poštou na koresiiondenční adresu

6. Obchodnlk je oprávněn od Zákazníka požadovat složení kauce, jejlž výši je oprávněn stanovit vzhledem k okdnosti pHpadu. Kauce slouží
jako zajištění pro případ, kdy Zákazník nedodrží platební podmínky a Ob¢hodníkovi vznikne za Zákazníkem pohledávka po, $p|atno$ti.
Podmínky složeni a použitf kauce jsou uvedeny v ustamvenf čí. Ill. bod 15. OP. V této souvislosti Zákazník výslovně proh|ašuje, že byl s
tímto ustanoveMm OP seznárnen, že mu porozuměj, a že je] přijímá.

7. Vznikne-li přéplatek, může být použit k započtenl na případné dluhy Zákaznfka vůči Obchodníkovi, nedohodnou-|i se srNuvnl drány jinak.
Přeplatek může být též použit na úhradu záloh na cenu za dodávku plynu, mp. její část, a to až do výše 2.000,· Kč, to neplatí, pokud
Obchodník přeplatek vrátí Zákazníkovi.

V. Změny Ceníku a změny OP
1. Smluvní strany sjednávajf, že z důvodů vývoje trhu s plynem, změny právních předpisů upm@fcfch tento závazkový vztah, změry vyplývajld

z technologického vývoje či provoznfch změn či změny situace ohledně ceny služeb a výše poplatků na poli vymáhánf pohledávek, je možné,
aby z podnětu Obchodníka došlo ke zvýšeni ceny ostatních služeb dodávky plynu, ke změně OP nebo CNS (dále společně jen jako
,měna"). Ke změně může dojit pouze způsobem uvedeným v bodě 2. tohoto äánku.

2. Obchodnlk je povinen Zákazníkovi změnu oznámit nejpozději třicátý den přede dnem účinnosti změny. Obchodník oznámení, ve kterém
uvede konHétni identifikaci změny a vymezeni účinnosti změny, provede pfsemně. V případě, že Zákazník s navrhovanou změnou nebude
souhlasit, má právo bez uvedení důvodu nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny odstoupit od Smbuvy. právo na odstoupeni od
Smlouvy podle tohoto bodu Zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regubvané složky ceny, dani a poplatků a dále v případě změny jiných
smluvních podmínek v riezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem. Odstoupení musí učinit
Zákazník písemně na adresu sídla Obchodníka. V případě, že Zákazník od Smlouvy platně neodstoupl, dojde ke změně ve znění návrhu
Obchodníka, a to s účinnosti stanovenou Obchodníkem v jeho oznámení.

VI. Obecná ujednání
1. Zákazník bere na vědomi, že Obchodník zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s př®ušným1 právními předpisy, zejména v souladu

s obecným nařfzenlm o ochraně osobních údajů, a že poskytnutf jeho osobnlch údajů je smluvním a z části i zákonným požadavkem, a má
proto pQvinno$t své osobní údaje poskytnout .Veškeré informace q zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace
o zpracování osobních údajů dostupném na vvww.ppas.cz/info a dále na vyžádánf v obchodních kancelářlch Obchodníka.

2. V případě, že Zákazník před ukončením platnosti Smlouvy neoprávněně ukončí Smlouvu či odběr plynu, je povinen zaplatit Obchodnfkovi
smluml pokutu ve výši 3.000 - Kč v případě kategorie Domácnost a ve výši 6.000,- Kč v případě kategorie Maloodběratel. Zaplacení smluvní
pokuty nemá vliv na nárok Obchodníka na náhradu škody v plném rozsahu, Pro odstraněni všech pochybností smluvní strany konstatujf, že
povinnost zaplatit tuto smluvní pokutu Zákazníkovi nevznikne v ph'padě, že došlo k řádnému ukončení Smlouvy, tj. k ukončeni Smlouvy došlo
uplynutím sjednané doby Závazku, uplynutím výpovědní doby, odstoupením od Smlouvy, které umožňuje právni předpis nebo tato Smlouva,
nebo dohodou smluvních stran z důvodů změny nebo převodu sídla, bydliště či nemovitosti Zákazníka nebo rušení odběrného místa
Zákazníkem.

3. je-li Závazek uzavřen na dobu určitou a Zákazník nejméně 30 dní před uplynutfm doby, na kterou je Závazek uzavŤen, Obchodnfkovi
pfsemně neoznámí, že trvá na jeho ukončení nebo Obchodníka písemně nepožádá o pokračování platnosti Závazku na dobu neurčitou,
Závazek se automaticky prodlužuje q dobu jednoho roku, a toi opakovaně.

4. Ukončeni sdružené služby dodávky plynu je vždy spojeno s ukončením smluvního vztahu mezi Zákaznfkem a Obchodníkem založeného
Smlouvou. Pro vyloučeni pochybností smluvní strany činí nesporným, že zánik Smlouvy nastane také dnem provedení odpojení pNnoměru
od distribuční SItě (demontáž) z důvodů uvedených v OP.

5· Zákazník a Obchodník se dohodli, že s výjimkou právního jednání vedoucího k ukončení této Smlouvy lze práva a povinnosti založené
Smlwvou měnit právním jednáním učiněným i jinou než pfsemnou formou.

6· Smluvní strany berou na vědoŕni, že za písemné doručeni nebo vyhotoveni se považuje jak doručeni či vyhotoveni v listinné podobě tak
elektronicky.

v vikýřovice " " " Dne '29.9.2021 v i MlíPražská ·eQá,éŠí.,q zo2 l

'
k» l'

-- ,ťZákazník (podpis, případně aaitko) Obchodník (pQdpj&, připadně razítk(Ý l

"" '-00'-"' M
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PLYNÁRENSKÁ

INDIVIDUÁLNÍ CENA
Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky

zemního plynu uzavřené po 1. 1. 2014
(kategorie DOM - Domácnost, MO - Maloodběratel)

ČÍslo 8mluvniho účtu: Číslo smlouvy:

Präžská plynámn8ká, a. 8., se sídlem Pnaha 1 - Nové Mě6to, Národní 37, PSČ 110 00, lČ 60193492, DIČ CZ60193492. zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vkxáca 2337
(dále jen ,Obchodník") a

Obec vikýřovice

Petrovská 168, 788 13 vikýřovice
přlmní, jMno. ůtuUobchodnl firma

Uvalé bydiště/sa (mtsto poddkánf)

viz příloha
adresa odběrného místa (uNcen město. PSČ)

viz příloha
EČ kód datum naromní/lČ e-mil

(dále jen ,Zákazník")
uzavimjl ve vzájemné 8hodě ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního pfynu (dále jen ,Smlouva') tento dodatek

následujicího znění (dále jen ,DodateK).
l.

1. 1. Smluvní strany sjednávají, že počínaje dnem pLatnosti tohoto Dodatku se Obchodní podmMy dodávky zemního plym. účinN od 1. 1.
2016 (dále jen (.opj stávajf nedňnou součástí Smlouvy a v plném =ahu nahrazují Obchodní podmínky Obchodníka. které byly pro
SMouvu doposud platné.

Z Nedflnou součástí Smdouvy jsou OP, Ceník. ve kterém jsou uvedeny prodekÍ c8rW plynu (dák jen .C0ník") a Ceník ruadstandaňnlch
služeb a smluMch pokut za nedodrZení platebnlch povinností (dále jen .CNS"). Aktuální znění přfloh je do8tůpné na www.ppas,cz nebo
na obchodr1íd) kancelářích Obchodnlka.

3. Zákazník potvTzLge, Ze porozuměl ustanovením SrMouvy (Dodatku) l jejích pňloh. Merě obdížd společně se Smlouvou (Dodatkem).
Il.

Smluvní strany se dohody na změně článku Ill. a lV. Smlouvy takto:
1. V článku IV. Smlouvy za bod 1. začazuk bod la), lb), le) a Id) násfedujkfho znění:

la) Smluvní strany sjeanávají, Ze místo cen složek ceny ostatních služeb dodávky plynu uvedenýcň v Ceníku. budou po obdoDí
od !1.1.2022 do 31.12.2023 (dále jen .Cenové období") ceny těchto složek sjednány takto:

komoditnl složka ceny ve výši 583 Kč/MWh bez DPH, pro odběr do 63 MWh/r& stálý měsíční plat ve výší
100 Kč/mě3[c bez DPH a pro odběr nad 63 MVWi/rok kapacitní složka ceny ve výši O KČ/ůS. m' bez DPH.

lb) CZPůsob výpočtu celkové platby za zemní plyn ' stanoven v Ceníku.
enové období počíná ode dne platnosú Dodat u. V případě. že Obchodník dosud dodávku plynu do cxiběmého místa Zákazníka na

základě Smlouvy nezahájů, počíná Cenové období ode dne zahájení dodávky ptynu do odběrného místa Zákamfka.
1c) Během Cenového období nemůže ObdMník bez souŕdasu Zákazníka výši ceny ostatních služeb dodávkZ plynu, stanowné v bodě

1,a),toMo článku, měMt. K udanovením bodů 1. a 2. článku V Smlouvy. týkajfcí se změny ceny ostatnlc, služeb dodávky pKnu. se
tem Cenového období nepňhlížf.

Id) Smluvní strany sjednávají. že po ukončeni Cenového období bude pfč) obě smiuvnf sWany závazná cena odatních služeb dcdávky
plym stanovená způgobem uvedeným v bodě 1. článku lV. Smlouvy dle aktuálně platného Ceníku Standard platrému k datu
ukončení Cenového období.

2. ČWnek Ilľ. bod 1. Smlouvy se mění a nově zni takto:

1. Závazek se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2023

Ill.
1. Obchodník je oprávněn požadovat úhradu nákkdů spojených s vymáháním pohledávek po Zákazníkovi, který je v prodlenf s jejich

úhradou. a úhradu případných dalších nákladů, a to ve výši a za podmlnek uvedených v CNS. V případě nedochžení platebnfch
povinností Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy, kte'é vyústi ve vystavení písemné upomínky ze strany Obchodníka, je Zákazník
povinen zaplatit Obcnodníkovj smluvní pokutu, a to v ptlpädě mtavení druhé a každé další upomínky, a to ve výši 250,- kč za každý
jednotlivý případ takové upomínky. Zaplaení smluvní pokuty nemá vliv na nárok Obchodníka na náhradu škody v pjném rozsahu.

2. Smluvní strany sjednávajl, že z důvodů vývoje trhu s plynem, změny právních předpisů upravujícľch tento závazkový vztah. zrněny
vyp|ývajĹcÍ z technologického vývoje či provozních změn a změny situace ohledně ceny služeb a výše poplatků na poli vymáhání
poNedávek, je možné, aby z podnětu Obchodníka došlo ke změně OP nebo CNS (dálé spokčně jen jako nměna7. Ke změně může
dojít powe způsobem uvedeným v bodě 3. tohoto dánku.

3. Obchodník je povinen Zákazníkovi zrněnu oznámit nejpozději třicátý den přede dnem účinnosti změny. Obchodník oznámení, ve
kterém uvede konkrétní identjfikac| změny a vymezení účinnosti změny, provede písemně. V případě, že Zákazník s navrhovanou
změnou nebuae souhlasit, má právo bez uvedení důvodu nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny odstoupit od Smlouvy
Právo na odstoupení od Smlouvy podle tohoto bodu zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků a
dák v případě změny jiných smlumích podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným pNvnim
předpisem. Odstoupení musí učinit Zákazník písemně na adresu sfdlä Obchodníka. V pNpädě. že Zákazník od Smlauvy platně
neodstoupí, dojde ke změně ve znění návrhu Obchodnfka, a to s účinnosti stanovenou Obchodníkem v jeho oznámeni.

lV.
1, V případě, že před uzavřením tohoto Dodatku byla mezi Obchodníkem a Zákazníkem sjednána určitá doba trvání Smlouvy (Závazku).

ktuá má skonät později než je uvedeno v tomto Dodatku, k ujednání ohledně doby trvání Závazku se nepňhHží a doba trvání Smlouvy
(závazku) se tímto Dodatkem nemění.

Z Počlnaje dnem platnosti Dodatku zanikají všechny slevy z ceny ostatních služeb dodávky plynu dříve sjednané mezi Obchodníkem
a Zákazníkem.

"_""'"'"" OTOČTE NA DRUHOU STRANU



3, Zákazník proMa&ýe, že v době podpisu Dodatku nemá vŮČi Obchodníkovi žádné nelmr&zené pohledávky. UkáZé-h se toto prohlášení
Zákazníka jako neµavdivé, ujednání tohoto Dodatku o ceně ostatnfdi služeb dodávky plynu, Cenovém období a o změně doby trvání
Závazku pozbývají pIatnostl a pro obě smluvní strany 6ě stane závazná jak cena Q8tatn(ch služeb dodávky plynu, 8täřwvená
způsobem uvedeným v bodě 1. článku lV. Smlouvy tak i původní doba trvání Smlouvy (Závazku).

4. Smluvní strany berou na vědomf, že za písemné doručeni nebo vyhQtQvenf se považuje doručeni vyhotovení učiněné jak v iistmné
podobě, tak elektronicky.

5, Zákazník je povinen nahradit ObchodMkoW náklady, které Obchodník vynaložl ve vztahu k pmvozovatelí dktňbuční soustavy v
souvisbsti s poskytovánfm služeb požadovaných v sodadu se Smlouvou Zákazníbm, zejm. pak náklady na mtmoMrý odečet plynu
či samoodečet či náklady na odpojení a opětovné pňpcýenl odběrného místa.

6, Dodatek nabývá platnosti a Wnnostl dnem podpku srduvnlch stran. V případě, že Zákazník právně jedná v nepHtonmosů
Obchodníka jako druhý, platnost Dodatku nastává okamžikem, kdy Zákazníkem podepsaný Dodatek bude ve lhůtě stanovené dle §
1735 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, doručen ObchodMkôvi. V případě, že Dodatek bude doručen Ob~nlkovi, pEed datem
uvederrým u podpisu Obchodníka, platnost Doda8cu nastává až dnem uvedeným u podpisu Obchodnlka.

7. Platnosf ani úänrmt tohoto Dodatku však nenastane v přfpadě. ža Dodatek byl sjednán dříve než šest měsíců PM vypršením doby
pdatnosti SrMouvy (Závazku) stanovené v předchozím dodatku na čerpánf jiného cenového pMuktu nebo dříve než upiyne šest
měsfců od pIatnos6 a ljčiRno$ti předchazlho dodatku na čerpání stejného =Dvého pKKjlktu.

8. Smluvní 8trarjy prohlašujl, že si Dodatek pI\ečetfy, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz tcho pňpojujf své podpisy.

v vikýřovice Dne 29.9.2021

r

¶
Zákazník (podpis, jGi)gSmtko)

{

Podatdna V ! Dne 2'/Ááz,'
S,7 ' .l "'

0 l,
-J l (20141/1)

Obchodník (podpk, př,padně ftkoj/

l
Pražská plynárenská, a. s.
Národní 37, 110 DO Praha 1

Zákaznická linka: 800 134 134
Email: callcentrum@ppas.cz
Pohotovost plyn nonstop: 1239

Obchodní kanceláře:
jungmannova 31 (palác Adria), Praha 1
U Plynárny 500, Praha 4



Příloha Č.1 - seznam odběrných míst
plánovaná .

č.poř. ElC obec název ulice č. p. roční spotřeba vyše zálohy" odečtová .spotřebiče " výkon
v MWh frekvence trasa

7 SOD KČ/ Duben plynový kotel VIADRUS -30 kw1 27ZG700Z00131666 VIkyrovlce petrovská 168 28 čtvrtletní

, . 16 BOO KČ/ Duben plynový kotel VISSMANN -16,1-42,22 27ZG700Z0597234N Vikyřovice SlunečnI 650 68 Čtvrtletní kW

. , 2x plynový kotel VIADRUS a lx plynový3 27ZG700Z0597501Q Vikyřovice Sokolská 391 52 13 500 KČ/ Duben ,čtvrtletní ohřívač QUANTUM -84 kw

4 27zg700z0607136x vikýřovice Sportovní 273 32 9 000 KČ/ Duben plynový kotel WOLF - 9,0-34,9 kWčtvrtletní

,. , 2x plynový kotel THERM a 2x plynový15 000 KČ/ Duben5 27ZG700Z0611936P Vikyrovice Ško|nl 675 60 čtvrtletní ohřívač vzduchu ROBUR- 90 kW

6 27zg700z06321436 vikýřovice Školní 590 13 4 500 KČ/ Duben plynový kotel ARISTON - 6,8-33,7 kWčtvrtletní




