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: Vtip ,
s prihliadnutím na ustanovenia zmluvy o združenej dodávke elekťri'ny a všeobecných obchodných
podmienok, Vám zasielame cenový návrh na ďalšie obdobie. Súčasne Vám týmto predkladáme návrh na
predlženie trvania zmluvy.

Vzhl'adom na aktuálny vývoj cien na vel'koobchodných trhoch, Vám ponúkame alternatívne cenu elektriny v
troch variantoch, pričom odporúčame aby ste si zvolili garanciu ceny na dlhšie obdobie.

Návrh ceny pre uvedené obdobie - v prípade vášho súhlasu (X) označte výber Vami preferovaného obdobia:

JTI VT
1.4.2014-30.6.2014 0,053 EUR/kWh

súčasná cena 0,053 EUR/kWh

NT
0,053 EUR/kWh
0,053 EUR/kWh

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Vašu kontaktnú osobu - Ing. Ivana Arbetová, 033/7915
707, ivana.arbetova@magnaea.sk, alebo priamo na 033/77207 31, 0948 330 530, obchod@magnaea.sk.

Prijatím tohto návrhu dôjde k predlženiu obdobia trvania zmluvy zo zmenenou cenou, bez potreby
uzatvárania osobitého dodatku k zmluve o dodávke elektriny Č. 3425/2012.

Prosíme Vás o doručenie Vašej akceptácie návhnutej ceny a obdobia na adresu MAGNA E.A. s.r.o.,
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany. V prípade nedoručenia Vašej akceptácie a ani neodmietnutia návrhu,
zabezpečíme pre Vás elektrinu len na nasledujúci kalendárny rok, bez možnosti fixácie ceny aj na ďalšie
obdobie.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ostávame s pozdravom.

MAGNA E.A., s.r.o.
Beethcwenova 5

92101 ,-, "srany
IČO: 35743565

IČ DPH SK2020230135
Martin Ondko, Lukáš Moravčík, konatelia

V Piešťanoch dňa 26.2.2014

AKCEPTÁCIA
Týmto vyjadrujem svoj súhlas s návrhom ceny silovej elektriny a predlženfrn obdobie trvania zmluvy o
dodávke elektriny Č. 3425/2012, vo variante uvedenej vyššie.
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MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova S, 92101 Piešťany, SK, Office: Nitrianska 7555/18, 921 ol Piešťany, SK (budova Aupark vstup z Tep/ickej)

Spoločnost' je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu \' Trna ve. Oddiel: Sro, Vlozka č.: l6570/T

http://www.magnaea.sk,e-mail:magna@magnaea.sk, tel.: +42133 7720 731, fax: +42133 7720 732, hot line: +421 948330530

IČO: 35 743 565, DIČ:2020230135, IČ pre DPH: SK2020230135, TATRA BANKA a.s, ,číslo účtu: 2622738682/1100, IBAN: SK22 11000000002622738682


