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Szerződésszáma:
Szerződéses időszak:
1.
A SZERZŐDŐ FELEK
A FIZETŐ ADATAI*

Nem természetes
személy

A RENDSZERHASZNÁLÓ ADATAI
Neve:
Címe:
Adószáma/cégjegyzék száma:
Statisztikai azonosító száma:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó e-mail:
Telefonszáma:
Telefax:
Számlavezető pénzintézet:
Pénzintézeti számlaszáma:
* Amennyiben nem azonos a Rendszerhasználóval vagy a Villamosenergia-kereskedővel.
AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ADATAI
Az elosztói engedélyes neve:
ELMŰ Hálózati Kft.
Címe:
1132 Budapest XIII., Váci út 72-74.
13804983-2-44 / 01-09-874142
Adószáma/cégjegyzék száma:
Számlavezető pénzintézet:
Pénzintézeti számlaszáma:
Szerződéskötő egység neve:
Címe:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó e-mail:
Telefonszáma:

Telefax:

MKB Bank Nyrt.
10300002-10295614-49020018

Telefax:
FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI

Megnevezése:
Címe:
Helyrajzi száma:
Azonosító:
A CSATLAKOZÁS ADATAI
Csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény vételezésre / betáplálásra:
Háztartási méretű kiserőmű típusa

kVA /

kVA

LEOLVASÁS MÓDJA
A HÁLÓZATHASZNÁLAT ADATAI
A díjfizetés alapjául szolgáló csatlakozási pontok száma:
Szerződött
dött teljesítmény (idősoros)
(idő
Vételezésre:

Többirányú teljesítmény

Névleges csatlakozási teljesítmény:
(Csak kisfeszültségű csatlakozás esetén)
1

Meddő
elszámolás
A

A

Csatlakozási pont:

A mérőváltók tulajdonosa:

Elszámolás
típusa:
Bekötés:
Mérési pont azonosító:

Elosztói
tarifa:
Mérés feszültsége:

Profilcsoport:

Veszteség korrekció %

Csatl.
feszültsége:

EGYÉB FELTÉTELEK

2.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Az Elosztói engedélyes kötelezettséget vállal a szerződés
szerz
szerinti villamos teljesítmény jelen szerződésben
ődésben megnevezett felha
felhasználási
helyre, a megjelölt csatlakozási pontokig történő
történ folyamatos szállítására a Magyar Energetikai és Közm
Közmű-szabályozási Hivatal
közérdekű határozataiban rögzített átlagos paraméterek mellett, az Elosztói szabályzatban meghatározott min
minőségben, valamint a
fogyasztásmérő berendezések felszerelésére,
ésére, folyamatos leolvasására és ellenőrzésére.
ellen
A Rendszerhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a villamos energiát jelen szerződésben
szerz désben foglalt feltételek mellett vételezi,
vétele
a
rendszerhasználati díjakat rendszeresen megfizeti, betartja a villamos energia
energia ellátási szabályzatok rá vonatkozó előírásait,
el
valamint
biztosítja a fogyasztásmérő berendezések leolvasásának és ellenőrzésének
ellen
a feltételeit.
3.
A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE
SÉGE
A hálózathasználati szerződés
dés villamos energia vételezésére csak érvényes ellátás alapú kereskedelmi szerződés
szerz
vagy mérlegkör
szerződés megléte esetén jogosít.
4.
AZ ELSZÁMOLÁS TÍPUSA
Az elszámolás típusa idősoros
soros vagy profil alapú elszámolás lehet a vonatkozó jogszabályokban és az Elosztói szabályzatban rög
rögzített
feltételeknek megfelelően.
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5.
KERESKEDŐ-VÁLTÁS
Az Elosztói engedélyes a kereskedőváltást
váltást a Villamosenergia-kereskedők
Villamosenergia
k bejelentése alapján a rendszerében végrehajtja és err
erről
külön értesítést nem küld a Rendszerhasználónak. A kereskedőváltás
keresked
jelen szerződés hatályát nem érinti.
6.
A RENDSZERHASZNÁLÓ TELJESÍTÉSE
ELJESÍTÉSE
6.1
A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA TELJESÍTÉSE
TE
A Rendszerhasználónak a villamosenergia-ellátásban
villamosenergia ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló hatályos
árszabás és áralkalmazási
zási feltételek szerint kell a rendszerhasználati díjakat megfizetnie.
Idősoros
soros elszámolás esetén a villamos energia mennyiség meghatározása a terhelési görbéből,
görbéb l, a negyedórás adatok összegzésével
történik, az igénybe vett legnagyobb teljesítmény a fogyasztásmérő
fogyasz
berendezés által mért legnagyobb negyedórás fogyasztásból
számított negyedórás átlagteljesítmény.
6.2
A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ MEGFIZETÉSE
Elosztói engedélyes a rendszerhasználati díjról havonta csatlakozási pontonként egy számlát állíthat ki.
A rendszerhasználati díjakat tartalmazó számla kiállítása a Rendszerhasználó és a Fizető
Fizet ilyen tartalmú megállapodása alapján a
Fizető nevére és címére, a felhasználási hely feltüntetésével történik.
A rendszerhasználati díj kiegyenlítése történhet a villamosenergia-kereskedővel
villamo
vel megkötött megállapodásban rögzítettek szerint, a
kereskedő általi megfizetéssel is (Fizető
ő a keresked
kereskedő).
A Rendszerhasználó és a Fizető egyetemlegesen felelnek a tartozás megfizetésért.
Alulírott ……………………………………………………………………………………………….,
………………………………………………………………………………………………., mint a jelen szerződésben
szerz
fizetőként
feltüntetett személy, vállalom a szerződésben
ődésben
désben feltüntetett fogyasztási helyen elfogyasztott villamos energia értékének, továbbá
továb
a
járulékos költségeknek és a rendszerhasználati díjnak megfizetését. Tudomásul veszem, hogy
hogy ezen díjak megfizetéséért, mint fizető,
fizet a
felelősségem a szerződésben
désben feltüntetett felhasználóval egyetemleges.
6.3
A LEKÖTÖTT TELJESÍTMÉNY
ÉNY TÚLLÉPÉSE IDŐSOROS
ID
ELSZÁMOLÁS ESETÉN
Idősoros
soros elszámolású rendszerhasználónál a lekötött teljesítmény túllépése
túllépése esetén a vonatkozó árszabási rendelet és a jelen
szerződés 1. mellékletében lévő Általános szerz
szerződési feltételek alapján pótdíjat kell fizetni.
7.
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
SA
A szerződés
dés módosítását Felek írásban kezdeményezhetik.
A szerződés módosítására vonatkozó igényt Rendszerhasználó az Elosztói engedélyes szerződésköt
szerződéskötő szervezeti egységénél a
módosítás időpontját
pontját tizenöt nappal megelőzően
megelő
köteles bejelenteni.
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.
Megszűnés
nés esetén a már teljesített szolgáltatás ellenértékét, valamint a szolgáltatással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatban
felmerült egyéb díjakat, költségeket Rendszerhasználó az Elosztói engedélyes által előírt
el
határidőig
őig köteles kiegyenlíteni, de
d nem
korábban, mint a szerződés megszűnésének
nésének időpontja.
id
Jelen szerződést az Elosztói engedélyes
es az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és határidővel
határidővel jogosult felmondani.
9.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen Szerződés
dés elválaszthatatlan részét képezi az Elosztói engedélyes honlapján (http://halozat.elmu.hu
http://halozat.elmu.hu), illetve ügyfélszolgálati
irodáinkban elérhető Üzletszabályzat és Általános szerződési
szerz
feltételek.
Jelen szerződésben
désben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokban és ellátási szabályzatokban, az Általános
Szerződési Feltételekben, valamint az Elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak, azzal, hogy amennyiben a
jelen szerződés
dés és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy minden esetben a jelen szerződés
szerz
rendelkezései az irányadók.
sségem tudatában kijelentem, hogy a szerződés
szerz dés megkötése harmadik személy jogos érdekeit nem sérti.
Büntetőjogi felelősségem

Kelt:

Kelt:

Rendszerhasználó

Kelt:

Fizető

Elosztói engedélyes
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