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DOHODA

o ukončení Smlouvy o nákupu pohonných hmot prostřednictvím tankovacích

karet ze dne 1.4.2015

Smluvní strany:

DFC systém a.s.

se sídlem Na Flusámě 168, Příbram III, PSČ: 261 01

zastoupená panem Michalem Levým, předsedou představenstva

IČO: 24757781

DIČ:CZ4757781

Bankovní spojení: UniCredit Bank Cezech Republic, a.s.

číslo účtu:m

na straně jedné

(dálejen „prodávající“)

a

Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

zastoupená starostkou RNDr. Lucií Jungwicrtovou, Ph.D.

IČO: 00231142

na straně druhé

(dálejen „ uživatel “)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dohodu o ukončení Smlouvy o nákupu pohonných hmot prostřednictvím tankovacích karet ze

dne 1.4.2015 (dálejen „Dohoda“)

I.

Předmět dohody

1. Smluvní strany se dohodly, že platnost Smlouvy o nákupu pohonných hmot

prostřednictvím tankovacích karet ze dne 1.4.2015 (dále jen „Smlouva“) končí na

základě této Dohody k datu 31.1.2023.

Il.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádné nevyrovnané závazky vyplývající ze

Smlouvy, nebudou žádné takové závazky vůči sobě uplatňovat prostřednictvím soudů ani

jinak, a že zejména všechny závazky uživatele za nákup pohonných hmot byly před

podpisem této Dohody uhrazeny.
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2. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu a každá ze

smluvních stran si ponechá jedno vyhotovení.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních

stran.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné vůle, že si

smlouvu před podpisem přečetly, s jejim obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho

připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

6. Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Praha-Libuš č. 9/2023 ze dne

16.1 .2023
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Michal , vý RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D" ,

předsed představenstva starostka MC Praha-Libuš

DFĚ ŠÝĚŠLĚĚĚĚ šňůře

1 01 Příbram 1H, Na Einsame „»
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