El

)

o"zaEnergo

V Českých Budějovicích dne 1, srpna 2018

Oznámenío změnách na straně Vašeho obchodníka s elektřinou a p|vnem
Vážení zál<azníci, vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám oznámit, že s účinnostík 31.7.2018 došlo ke změně na straně Vašeho

obchodníka s elektřinou a plynem.
Vešl<erésmluvní vztahy týkajícíse obchodu s elel<třinou a/nebo obchodu

s plynem, které nráte

uzavřeny se společností oaza-energo, a,s./ lČ: 6t-672424, přešly k 31.7.2018 na společnost UCED LDS s.r.o.,
lČ: 03697312, a zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. Uvedenou změnou nebude dotčena kvalita
sjednané dodávky elel<třiny či plynu a nedochází ke změně aktuálně platně sjednaných smluv o sdružených
službách dodávky elektřiny (příp. plynu), obchodních podmínel< dodávky a cen za komoditu.
Vezměte prosím laskavě na vědomí nové kontaktní údaje a nové čísloúčtupro veškeréplatby
spojené s výše uvedenými smluvními vztahy, platné od 31.7.2018:
.
CZKT17988673/O3Oa
.
EUR CZ37 0300 0000 0010 17382273
Prúvníspecifikace:
V souladu s ustanovením § 21"77 zák. č. 89/203.2 Sb., občanskéhozákaníku, Vóm tímto aznamujeme,
že s účinnostík31,7,201_8došlo kpřevodu čústízdvoduspolečnosti odzq-energor a.5,, se sídlem LiberecVl,,
Dr, Milady Horókové 81/117, psČ 46006, Ěa: 616 72 424, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. B 1726 (dóle jen ,,Převodce") označených jako Středisko: 21,0 Obchod
s elektřinau a Středisko: 31a Obchod se zemním plynem na naši společnost UCED LDS s.r,o,, se sídlem
Heršpickó 813/5, ŠtYřice, 639 00 Brno, lČO:036 97 312, zopsdnou v obchodním rejsťříku vedeném Krajským
soudem v Brně pod spis. zn, C 92800 (dále jen ,,Nabyvatel"),
Veškeró práva o povinnosti, pohledúvky a dluhy Převodce spodajícído převáděných čdstízávadu,
včetně veškerých s tím souvisejících dosavadních obchodních vztahů uzavřených s Vámi Převodcem, proto
přešly dnem 31.7,201,8 na Nabyvaťele. Vašímsmluvním partnerem bude tedy do budoucna Nabyvatel,
Děkujeme Vám za pozornost, kterou jste věnovali sdělení uvedenému v tomto dopise. Věříme,
že budete se službami i nadále spokojeni,
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Lrnicapita l.cz, Miloslava Fendrychová
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Barrkovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., CU CZK: 21O62792a5J27OO / CU EUR: 210627921312700
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Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1726
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