A HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS
SZERZ DÉS 5. MELLÉKLETE
Megállapodás fogyasztásmérő külön díj ellenében, a VET-ben
VET
írtaktól eltérő időszakonként
szakonként történő
történ leolvasásáról
Szerződés száma:
Megrendelő megrendeli az Elosztói engedélyestől
engedélyest l az alábbi felhasználási helyen található
fogyasztásmérő(k)
(k) berendezés(ek) havi rendszerességgel történő
történ leolvasását.
Felhasználási hely azonosító
A felhasználási hely címe
1. A 1. pontban felsorolt fogyasztásmérő
fogyasztásmér berendezést Elosztó engedélyes köteles minden naptári
hónap leolvasni, Megrendelő pedig köteles a leolvasást az Elosztói engedélyes munkavállalója,
vagy megbízottja részére lehetővé
lehe vé tenni. Abban az esetben, ha a leolvasás egymást követő
követ
három hónapban a Megrendelőnek
Megrendel nek felróható okból meghiúsul, úgy jelen megállapodás hatályát
veszti, és az Elosztói engedélyes jogosult a Megrendelőt
Megrendel t az éves leolvasási id
időszakra
visszaállítani. A megállapodásnak
gállapodásnak a Megrendelő
Megrendel előzőekben
ekben írt hibájából történ
történő megszűnése
esetén Megrendelő a Megállapodás megszűnésétől
megsz
l számított 12 hónapig nem köthet a megszűnt
megsz
Megállapodásban szereplő
ő felhasználási helyre újabb megállapodást a havi leolvasására.
2. Megrendelő az 5. pontban írt tevékenységért leolvasási díjat 1 Köteles fizetni Elosztói engedélyes
részére, az errőll szóló számla ellenében, az ott írt esedékességi határidőig
határidő
határid
2 Megrendelő az
előzőekben
ekben írt díj megfizetésére kötelezettséget vállal.
3. Abban az esetben,
n, ha a Megrendelő
Megrendel a díjfizetéssel az esedékességtőll számított 30 napon túli
késedelembe esik, úgy jelen megállapodás hatályát veszti, és az Elosztói engedélyes jogosult a
Megrendelőtt az éves leolvasási időszakra
id szakra visszaállítani. A megállapodásnak a Megrend
Megrendelő
előzőekben
ekben írt hibájából történő
történ megszűnése esetén Megrendelő a Megállapodás megszűnésétől
megsz
számított 12 hónapig nem köthet a megszűnt
megsz nt Megállapodásban szereplő felhasználási helyre
újabb megállapodást a havi leolvasására.
4. Amennyiben bármelyik Fél jelen Megállapodásban írtaknak bárminemű változtatását igényli, azt
kizárólag írásban teheti meg. Ebben az esetben felek kötelezettséget állnak arra, hogy
egyeztetéseket folytatnak annak érdekében, hogy a Megállapodás teljesíthető
teljesíthet legyen.
5. Jelen megállapodásban nem
em szabályozott kérdésekben a Ptk., a villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. tv., ezen törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007 (X.19. )
Korm. rendelet, valamint az Elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak.
6. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel
szerz déssel kapcsolatos vitás kérdéseiket
egymás között kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a vitás kérdések e
szerződés
dés teljesítési helye szerinti bíróság illetékességének vetik alá magukat.
magukat.

Kelt:

Kelt:

Elosztói engedélyes

Megrendelő

1 A díj mértékét a villamosenergia elosztóhálózati engedélyesek és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján
külön díj ellenében végezhető szolgáltatások köréről és díjairól szóló 17/2008. (VIII. 1.) KHEM rendelet állapítja meg.
2 Jelenlegi díj mértéke
téke felhasználási helyenként 1.752Ft
1.752 (+ÁFA).
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