HÁLÓZAT-CSATLAKOZÁSI
CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS
SZERZ
1 / 1 oldal
Szerződés száma:
Szerződéses időszak kezdete:
1.

A SZERZŐDŐ FELEK
Nem természetes személy

A RENDSZERHASZNÁLÓ ADATAI
Ingatlan használat jogcíme:
A Rendszerhasználó neve:
Címe:
Adószáma/cégjegyzék száma:
Statisztikai azonosító száma:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó e-mail:
Telefonszáma:
Számlavezető pénzintézet:
Pénzintézeti számlaszáma:
A megbízásából eljáró kereskedő:
kereskedő

Az elosztói engedélyes neve:
Címe:
Adószáma/cégjegyzék száma:
Számlavezető pénzintézet:
Pénzintézeti számlaszáma:
Szerződéskötő egység neve:
Címe:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó e-mail:
Telefonszáma:
2.
AZ IGÉNYLÉS ADATAI

Telefax:

AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ADATAI
ELMŰ Hálózati Kft.
ELM
1132 Budapest XIII., Váci út 72-74.
72
13804983
13804983-2-44/
01-09-874142
MKB Bank Nyrt.
10300002
10300002-10295614-49020018

Telefax:
A FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI

Felhasználási hely azonosító:
Felhasználási hely címe:
Helyrajzi szám(ok):
A JELENLEGI CSATLAKOZÁS ADATAI
A csatlakozási pontok száma:
Csatlakozási pont:
Feszültség:
A mérés feszültsége:
Fázisszám:
1
Rendelkezésre álló teljesítmény
vételezésre:
kVA betáplálásra:
Névleges csatlakozási teljesítmény:
A
A
(Csak kisfeszültségű csatlakozás esetén)
3.
EGYÉB ADATOK
AZ IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉNEK ADATAI
Vállalt határidő:
Csatlakozási díj:
Nettó:
ÁFA:
Bruttó:
A műszaki
szaki és pénzügyi feltételek részletes leírása a Műszaki-gazdasági
M
tájékoztatóban található.
EGYÉB FELTÉTELEK

kVA

4.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Az Elosztói engedélyes vállalja, hogy a szerződésben
szerz
megnevezett felhasználási helyen az igényelt rendelkezésre álló
teljesítmények (betáplálás ill. vételezés) biztosításának előfeltételeit
el feltételeit megteremti, valamint a rendelkezésre álló teljesítmé
teljesítményeket
folyamatosan biztosítja.
Jelen szerződés
dés villamos energia vételezésére nem jogosít.
5.
A SZERZŐDÉS HATÁLYA
A szerződés
dés alapján létrejött rendelkezésre álló teljesítmény a csatlakozási pontokon a szerződésben
szerz désben foglaltak teljesülését
teljesülésétől kezdve
rendelkezésre áll, az a felhasználási hellyel (ingatlannal) együtt átruházható.
6.
A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Felek kötelesek együttműködni
ködni jelen szerződés
szerz dés céljainak megvalósítása érdekében, így különösen ésszer
ésszerű határidőn belül
tájékoztatni egymást minden olyan körülményről,
körülményr mely a jelen szerződésben foglaltak teljesítését érinti.
6.1.
A RENDSZERHASZNÁLÓ
HASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGE
KÖTELEZETTS
A Rendszerhasználó vállalja, hogy a vonatkozó rendelet szerinti rendszerhasználati díjat a rendelkezésre állás kezdetétől
kezdetét a
Hálózathasználati Szerződéssel
déssel le nem fedett id
időszakra jelen szerződés
dés alapján megfizeti. A díjfizetés alapj
alapja a csatlakozási
pontokon vételezésre rendelkezésre álló teljesítmény.
Idősoros
soros elszámolásra kötelezett mérési ponthoz a Rendszerhasználó a távleolvasáshoz közvetlen vagy automata beválasztású,
analóg telefonvonalat köteles biztosítani, illetve bizonyos feltételekkel
fe
az ELMŰ Hálózati Kft. GSM rendszerű
rendszer adatátviteli kapcsolat
kiépítéséhez is hozzájárul. A kialakítás részletes szabályait az Elosztói Üzletszabályzat tartalmazza.
6.2.
A RENDSZERHASZNÁLÓ JOGA
OGA
A jelen szerződés
dés alapján igénybe vehető rendelkezésre
e álló teljesítmény mértékéig a felhasználási helyen vételezni kívánó
Rendszerhasználó jogosult villamosenergia-vásárlási
villamosenergia
és hálózathasználati szerződést kötni.
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ES KÖTELEZETTSÉGEI
6.3.
AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES
Az Elosztói engedélyes kötelezettséget vállal arra, hogy hálózatát és azok kiegészítő rendszereit olyan mértékben fejleszti, és tartja
üzemben, hogy a rendszerhasználó által igényelt teljesítmény a meghatározott felhasználási helyen és időben,
id
az Elosztói
Szabályzatban meghatározott minőségben,
ségben, vétele
vételezés
zés vagy betáplálás céljára rendelkezésre álljon, továbbá hogy a felhasználási
helyen vételezni kívánó rendszerhasználó e hálózatra az előírásoknak
el
megfelelően
en csatlakozhasson, és arról a Hálózathasználat
Hálózathasználati
Szerződés időbeli
beli hatálya alatt, folyamatosan akadálytalanul
akad
vételezhessen.
7.
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
SA
Jelen szerződést
dést Felek írásban, közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
8.
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
SE
A jelen szerződést
dést Rendszerhasználó 30 napos határidővel
határid
bármikor, indoklás nélkül felmondhatja.
A szerződés megszűnik,
nik, ha Elosztói engedélyes m
működési
ködési engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Közm
Hivatal
visszavonja, vagy bármely Fél jogutód nélkül megszűnik.
megsz
Megszűnés
nés esetén a már teljesített szolgáltatás ellenértékét, valamint a szolgáltatással,
szolgáltatással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatban
felmerült egyéb díjakat, költségeket Rendszerhasználó az Elosztói engedélyes által előírt
el
határidőig
őig köteles kiegyenlíteni, d
de nem
korábban, mint a szerződés megszűnésének
nésének időpontja.
id
Jelen szerződést az Elosztói engedélyes az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és határidővel
határidővel jogosult felmondani.
9.
SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
OGKÖVETKEZMÉNYEI
9.1.
SZERZŐDÉSSZEGÉS AZ ELOSZTÓI
LOSZTÓI ENGEDÉLYES RÉSZÉRŐL
R
Az Elosztói engedélyes által elkövetett szerződésszegés
szerz
eseteit és annak
nnak jogkövetkezményeit az Elosztói engedélyes
Üzletszabályzata tartalmazza.
9.2.
SZERZŐDÉSSZEGÉS A RENDSZERHASZNÁLÓ
NDSZERHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL
RÉSZÉ
A Rendszerhasználó által elkövetett szerződésszegés
szerződésszegés eseteit és annak jogkövetkezményeit az alábbi rendelkezéseken túlmenően
túlmen
az
Elosztói
sztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.
10.
KÁRTÉRÍTÉS, KÁRFELSZÁMÍTÁS
ÁMÍTÁS
Felek a szerződésszegéssel
désszegéssel okozott teljes kárt kötelesek a másik Félnek megtéríteni.
Felek kártérítési felelőssége
ssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz mentesül az a szerz
szerződésszegő Fél a felelősség
felel
alól, ha bizonyítja,
hogy a késedelem elkerülése, illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható
elvá
volt.
Nem kell a szerződésszegő Félnek megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a másik Fél a kár elhárítása,
elhárítása
illetőleg
leg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
Ugyancsak mentesülnek a Felek a kártérítési kötelezettség alól, amennyiben a kár egyik Félnek sem felróható külső
küls elháríthatatlan
ok, erőhatalom
hatalom (vis major) következtében merült fel, és amelynek károsító hatása emberi er
erővel
vel objektíve nem hárítható el (pl.:
(pl
természeti katasztrófák,
k, vagy emberi cselekmény: háború, terrorcselekmény).
11.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Felek kötelesek együttműködni
ködni a jelen szerz
szerződés céljainak megvalósítása érdekében.
12.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A szerződésben
désben foglaltakat Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez
megegyezőt elfogadják, és aláírásukkal megerősítik.
meger
Jelen szerződésben
désben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokban és ellátási szabályzatokban, az Általános
Szerződési
dési Feltételekben, valamint az Elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak,
irányadóak, azzal, hogy amennyiben a
jelen szerződés
dés és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy minden esetben a jelen szerz
szerződés
rendelkezései az irányadók.
Az Elosztói engedélyes általános szerződéses
ődéses feltételei jelen szerződés
szerz
mellékletét képezik.
Büntetőjogi felelősségem
sségem tudatában kijelentem, hogy a szerződés
szerz dés megkötése harmadik személy jogos érdekeit nem sérti.

Kelt:

Kelt:

Elosztói engedélyes

Rendszerhasználó

*100008105694*
2013.12.11_14:08:05 | RX35035 | G100008105694

