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~A SZERZŐDŐ FELEK1.

A RENDSZERHASZNÂLO ADATAI
Ingatlan használat jogcíme:
A Rendszerhasználó neve: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
Címe: 1145 Budapest XIV., Laky Adolf utca 36.
Adószáma/cégjegyzék száma: 23084454-2-42/ 01-09-952185
Statisztikai azonosító száma:
Kapcsolattartó személy neve: Steiner Attila
Kapcsolattartó e-mall:
felefonszáma: iTelefax: j
Számlavezető pénzintézet: HBW Express Bank Zrt, Zuglói fiók
Pénzintézeti számlaszáma: 16200120-18521205-00000000
A megbízásából eljáró kereskedő:

Az elosztói engedélyes neve: ELMU Hálózati Kft.
Címe: 1132 Budapest XIII. Váci út 72-74.
Adószáma/cégjegyzék száma: 13804983-2-44/ 01-09-874142
Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.
Pénzintézeti számlaszáma; 10300002-10295614-49020018
Szerződéskötő egység neve: ELMU-EMASZ Ügyfélszolgálati Kft.
Címe: 1037 Budapest. Kunigunda útja 47/A-47/B
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó e-mail: elmu@elmu.hu
felefonszáma: 06-40/38-38-38 rrelefax: 106-1/238-3848'

2. AZ IGÉNYLÉS ADATAI
A FELHASZNALASI HELY ADATAI

Felhasználási hely azonosító: D022428520
Felhasználási hely címe: 1145 Budapest XIV., Laky Adolf utca 36 .
Helyrajzi szám(ok):

A JELENLEGI CSATLAKOZÁS ADATAI
A csatlakozási pontok száma: 1

Csatlakozási pont: Rendszerhasználói tulajdonú csatlakozó főelosztó szekrényben az első 
túláramvédelmi készülék elosztóhálózat felőli kaocs

Fázisszám: | 3 [Feszültség; 0.4 kV (kisfeszültség) A mérés feszültsége: 0,4 kV (kisfeszültség)
Rendelkezésre álló tellesítménv vételezésre: I 34.50 kVA betáplálásra: 0,00 kVA
Névleges csatlakozási teljesítmény:
[Csak kisfeszültségű csatlakozás esetén) 50 A 50 A 50 A

AZ IGÉNYELT CSATLAKOZÁS ADATAI
A csatlakozási pontok száma:

Csatlakozási pont: Fogyasztói elosztószekrény
Fázisszám: j 3 [Feszültség: kis A mérés feszültsége: 0,4 kV (kisfeszültség)
Rendelkezésre álló teljesítmény vételezésre: [ 34,50 KVA betáplálásra: 0,0 kVA
Névleges csatlakozási teljesítmény:
(Csak kisfeszültségű csatlakozás esetén) 50 A 50 A 50 A

2

Csatlakozási pont: Fogyasztói elosztószekrény
Fázisszám: [ 3 [Feszültség: kis A mérés feszültsége: 0,4 kV (kisfeszültség)
Rendelkezésre álló teljesítmény vételezésre: [ 0,0 KVA betáplálásra: 0,0 kVA
Névleges csatlakozási teljesítmény:
[Csak kisfeszültségű csatlakozás esetén) OA OA OA

3. EGYEB ADATOK
AZ IGÉNY KIELEGITESENEK ADATAI

\/állalt határidő:
Csatlakozási díj: Nettó: 0 Ft lAFA: 0 Ft iBruttó: 0 Ft
A műszaki és pénzügyi feltételek részletes leírása a Műszaki-gazdasági tájékoztatóban található.

EGYEB FELTÉTELEK

Az Elosztói engedélyes vállalja, hogy a szerződésben megnevezett felhasználási helyen az igényelt rendelkezésre álló 
teljesítmények (betáplálás III. vételezés) biztosításának előfeltételeit megteremti, valamint a rendelkezésre álló teljesítményeket 
folyamatosan biztosítja.
Jelen szerződés villamos energia vételezésére nem jogosít.
5. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
A szerződés alapján létrejött rendelkezésre álló teljesítmény a csatlakozási pontokon a szerződésben foglaltak teljesülésétől kezdve 
rendelkezésre áll, az a felhasználási hellyel (ingatlannal) együtt átruházható.
6. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Felek kötelesek együttműködni jelen szerződés céljainak megvalósítása érdekében, így különösen ésszerű határidőn belül 
tájékoztatni egymást minden olyan körülményről, mely a jelen szerződésben foglaltak teljesítését érinti.
6.1. A RENDSZERHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSEGE
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A Rendszerhasználó vállalja, hogy a vonatkozó rendelet szerinti rendszerhasználati díjat a rendelkezésre állás kezdetétől a 
Hálózathasználati Szerződéssel le nem fedett Időszakra jelen szerződés alapján megfizeti. A díjfizetés alapja a csatlakozási 
pontokon vételezésre rendelkezésre álló teljesítmény.
Idősoros elszámolásra kötelezett mérési ponthoz a Rendszerhasználó a távleolvasáshoz közvetlen vagy automata beválasztású, 
analóg telefonvonalat köteles biztosítani, illetve bizonyos feltételekkel az ELMŰ Hálózati Kft. GSM rendszerű adatátviteli kapcsolat 
kiépítéséhez is hozzájárul. A kialakítás részletes szabályait az Elosztói Üzletszabályzat tartalmazza.
6.2. A RENDSZERHASZNÁLÓ JOGA
A jelen szerződés alapján igénybe vehető rendelkezésre álló teljesítmény mértékéig a felhasználási helyen vételezni kívánó 
Rendszerhasznáió jogosult villamosenergia-vásárlási és hálózathasználati szerződést kötni.
6.3. AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES KÖTELEZETTSÉGEI
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, az Elosztói 
Szabályzatban meghatározott minőségben, vételezés vagy betáplálás céljára rendelkezésre álljon, továbbá hogy a felhasználási 
helyen vételezni kívánó rendszerhasználó e hálózatra az előírásoknak megfelelően csatlakozhasson, és arról a Hálózathasználati 
Szerződés Időbeli hatálya alatt, folyamatosan akadálytalanul vételezhessen.
7. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Jelen szerződést Felek írásban, közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A jelen szerződést Rendszerhasználó 30 napos határidővel bármikor, indoklás nélkül felmondhatja.
A szerződés megszűnik, ha Elosztói engedélyes működési engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
visszavonja, vagy bármely Fél jogutód nélkül megszűnik.
Megszűnés esetén a már teljesített szolgáltatás ellenértékét, valamint a szolgáltatással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatban 
felmerült egyéb díjakat, költségeket Rendszerhasználó az Elosztói engedélyes által előírt határidőig köteles kiegyenlíteni, de nem 
korábban, mint a szerződés megszűnésének időpontja.
Jelen szerződést az Elosztói engedélyes az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és határidővel jogosult felmondani.
9. SZERZŐDÉSSZEGES ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
9.1. SZERZŐDÉSSZEGÉS AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES RÉSZÉRŐL
Az Elosztói engedélyes által elkövetett szerződésszegés eseteit és annak jogkövetkezményeit az Elosztói engedélyes 
Üzletszabályzata tartalmazza.
9.2. SZERZŐDÉSSZEGÉS A RENDSZERHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL
A Rendszerhasználó által elkövetett szerződésszegés eseteit és annak jogkövetkezményeit az alábbi rendelkezéseken túlmenően az 
Elosztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.
10. KÁRTÉRÍTÉS, KÁRFELSZÁMÍTÁS
Felek a szerződésszegéssel okozott teljes kárt kötelesek a másik Félnek megtéríteni.
Felek kártérítési felelőssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz mentesül az a szerződésszegő Fél a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a késedelem elkerülése, illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható volt. 
Nem kell a szerződésszegő Félnek megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a másik Fél a kár elhárítása, 
illetőleg 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 elháríthatatlan 
ok, erőhatalom (vis major) következtében merült fel, és amelynek károsító hatása emberi erővel objektíve nem hárítható el (pl.: 
természeti katasztrófák, vagy emberi cselekmény: háború, terrorcselekmény).
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Felek kötelesek együttműködni a jelen szerződés céljainak megvalósítása érdekében.
12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A szerződésben foglaltakat Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és aláírásukkal megerősítik.
Jelen szerződésben 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 és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy minden esetben a jelen szerződés 
rendelkezései az irányadók.
Az Elosztói engedélyes általános szerződéses feltételei jelen szerződés mellékletét képezik.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződés megkötése harmadik személy jogos érdekeit nem sérti.

Kelt: Kelt: 2015.09.07.
eimQ-emâsz ügyfélszolgáuti kft.

ELMU Hálózati Kft. megbízásából
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A RENDSZERHASZNÁLÓ ADATAI A FIZETŐ ADATAI*
Neve; Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
Címe: 1145 Budapest XIV., Lakv Adolf utca 36.
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Adószáma/cégieqvzék száma: 23084454-2-42/ 01-09-952185 '
Statisztikai azonosító száma:
Kapcsolattartó személy neve; Steiner Attila
Kapcsolattartó e-mail:
felefonszáma: ITelefax: 1 ffelefax: I
Számlavezető pénzintézet: HBW Express Bank Zrt, Zuglói fiók
Pénzintézeti számlaszáma: 16200120-18521205-00000000

AZ ^OSZTÓI ENGEDÉLYES ADATAI

Az elosztói engedélyes neve: ELMU Hálózati Kft.
Címe: 1132 Budapest XIII. Váci út 72-74.
Adószáma/cégjegyzék száma: 13804983-2-44 / 01-09-874142
Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.
Pénzintézeti számlaszáma: 10300002-10295614-49020018
Szerződéskötő egység neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
Címe: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó e-mail: elmu@elmu.hu

Telefonszáma: 06-40/38-38-38 
06 20/30/70 978-56-11 Telefex: 06-1/238-3848

felhasználási hely adatai

Megnevezése: iroda
Címe: 1145 Budapest XIV.. Lakv Adolf utca 36
Helyrajzi száma:
Azonosító: 0022428520

A CSATLAKOZÁS ADATAI
csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény vételezésre / betáplálásra: 34.50 kVA/ 0,00 kVA
Háztartási niéretű kiserőmű típusa

LEOLVASÁS MÓDJA

A HÁLÓZATHASZNÁLAT ADATAI

A díjfizetés alapjául szolgáló csatlakozási pontok száma:
Szerződött teljesítmény (idősoros)

Vételezésre; Többirányú teljesítmény Meddő
elszámolás Veszteség korrekció %

31 kW Nem Nem
Névleges csatlakozási teljesítmény: 50 A 50 A 50 A

Csatlakozási pont:

Rendszerhasználói tulajdonú 
csatlakozó főelosztó szekrényben 
az első túláramvédelmi készülék 

elosztóhálózat felöli kapcs

A mérőváltók tulajdonosa:

Elszámolás
típusa:

Profilos
elszámolás Profilcsoport: Általános üzleti Elosztói

tarifa:
Kisfeszültség 1. 

árcsoporl
Csati.

feszültsége: 0,4 kV (kisfeszültség)

Bekötés: 0033080607 Mérés feszültsége: 0,4 kV (kisfeszültség)
Mérési pont azonosító; HU000210F11-S00000000000016071135

EGYÉB FELTÉTELEK

2. A SZERZŐDÉS TARGYA
Az Elosztói engedélyes kötelezettséget vállal a szerződés szerinti villamos teljesítmény jelen szerződésben megnevezett felhasználási 
helyre, a megjelölt csatlakozási pontokig történő folyamatos szállítására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
közérdekű határozataiban rögzített átlagos paraméterek mellett, az Elosztói szabályzatban meghatározott minőségben, valamint a 
fogyasztásmérő berendezések felszerelésére, folyamatos leolvasására és ellenőrzésére.
A Rendszerhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a villamos energiát jelen szerződésben foglalt feltételek mellett vételezi, a 
rendszerhasználati díjakat rendszeresen megfizeti, betartja a villamos energia ellátási szabályzatok rá vonatkozó előírásait, valamint 
biztosítja a fogyasztásmérő berendezések leolvasásának és ellenőrzésének a feltételeit.
3. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE
A hálózathasználati szerződés villamos energia vételezésére csak érvényes ellátás alapú kereskedelmi szerződés vagy mérlegkor 
szerződés megléte esetén jogosít.
4. AZ ELSZÁMOLÁS TÍPUSA
Az elszámolás típusa Idősoros vagy profil alapú elszámolás lehet a vonatkozó jogszabályokban és az Elosztói szabályzatban rögzített 
feltételeknek megfelelően.
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5. KERESKEDŐ-VÁLTÁS
Az Elosztói engedélyes a kereskedövaitást a Villamosenergia-kereskedők bejelentése alapján a rendszerében végrehajtja és erről 
külön értesítést nem küld a Rendszerhasználónak. A kereskedöváltás jelen szerződés hatályát nem érinti.
6. A RENDSZERHASZNÂLO TELJESÍTÉSE
6.1 A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA TELJESÍTÉSE
A Rendszerhasználónak a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló hatályos 
árszabás és áralkalmazási feltételek szerint kell a rendszerhasználati díjakat megfizetnie.
Idősoros elszámolás esetén a villamos energia mennyiség meghatározása a terhelési görbéből, a negyedórás adatok összegzésével 
történik, az igénybe vett legnagyobb teljesítmény a fogyasztásmérő 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 ilyen tartalmú megállapodása alapján a 
Fizető nevére és címére, a felhasználási hely feltüntetésével történik.
A rendszerhasználati díj kiegyenlítése történhet a villamosenergla-kereskedövel megkötött megállapodásban rögzítettek szerint, a 
kereskedő általi megfizetéssel is (Fizető a kereskedő).
A Rendszerhasználó és a Fizető egyetemlegesen felelnek a tartozás megfizetésért.
Alulírott , mint a jelen szerződésben fizetőként feltüntetett személy, vállalom a szerződésben feltüntetett fogyasztási helyen 
elfogyasztott villamos energia értékének, továbbá a járulékos költségeknek és a rendszerhasználati díjnak megfizetését. Tudomásul 
veszem, hogy ezen díjak megfizetéséért, mint fizető, a felelősségem a szerződésben feltüntetett felhasználóval egyetemleges.
6.3 A LEKÖTÖTT TELJESÍTMÉNY TÚLLÉPÉSE IDŐSOROS ELSZÁMOLÁS ESETÉN
Idősoros elszámolású rendszerhasználónái a lekötött teljesítmény túllépése esetén a vonatkozó árszabási rendelet és a jelen 
szerződés 1. mellékletében lévő Általános szerződési feltételek alapján pótdijat kell fizetni.
7. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítását Felek írásban kezdeményezhetik.
A szerződés módosítására vonatkozó igényt Rendszerhasználó az Elosztói engedélyes szerződéskötő szervezeti egységénél a 
módosítás időpontját tizenöt nappal megelőzően köteles bejelenteni.
8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A jelen szerződést Rendszerhasználó 30 napos határidővel bármikor, indoklás nélkül felmondhatja.
A szerződés megszűnik, ha Elosztói engedélyes működési engedélyét a Magyar Energetikai és Közmü-szabályozási Hivatal 
visszavonja.
Megszűnés esetén a már teljesített szolgáltatás ellenértékét, valamint a szolgáltatással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatban 
felmerült egyéb díjakat, költségeket Rendszerhasználó az Elosztói engedélyes által előírt határidőig köteles kiegyenlíteni, de nem 
korábban, mint a szerződés megszűnésének időpontja.
Jelen szerződést az Elosztói engedélyes az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és határidővel jogosult felmondani.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Elosztói engedélyes honlapján (http://halozat.elmu.hu), illetve ügyfélszolgálati 
irodáinkban elérhető Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek.
Jelen szerződésben 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 és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy minden esetben a jelen szerződés 
rendelkezései az irányadók.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződés megkötése harmadik személy jogos érdekeit nem sérti.
Kelt: Kelt: Kelt: 2015. 09. 07.

Fizető

ELMŰ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT. 

ELMÜ Hálózati Kft. megbízásából

*100014738683*
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Üzleti partner azonosító: 9900498068

I. FELHASZNÁLÓ ADATAI
Felhasználó neve*:
Állandó címe*/ Székhelye**;

Cégjegyzék száma*:

Telefon száma: 
Születéskorí neve*:
Anyja neve*:
Születési helye, ideje*: 
Számlavezető pénzintézet: 
Kapcsolattartó neve, címe:

Fizető neve*:
Fizető címe*;
Cégjegyzék száma**: 
Telefon száma: 
Születéskorí neve*:
Anyja neve*:
Születési helye, ideje*; 
Számlavezető pénzintézet;

01-09-952185

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
1145 Budapest XIV., Laky Adolf utca 36.

Adószáma**/ Adóaz. 
jele*:

+3612200169 Fax száma:

Személyi lg. száma: 

Számlaszám

11. FIZETŐ ADATAI

Adószáma**/ Adóaz*. 
Fax száma:

Személyi ig.száma:

Számlaszám:

23084454-2-42

A *-gal Jelölt adatok kitöltése természetes személy esetén kötelező!
A **-gal Jelölt adatok kitöltése nem természetes személy esetén kötelezői

Szolgáltató neve, székhelye: 

Számlavezető pénzintézet: 

Cégjegyzék száma:

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Engedélyes neve, székhelye: 
Cégjegyzék száma:

III. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ ADATAI

ELMŰ Nyrt. 1132 BudapestXIII. Váci út 72-74. 
ING Bank N.V. Magyarországi 13700016-02287016

10768033-2-44
Fióktelepe
01-10-041827 Adószáma;

06-40-38-38-38
Tel: E-mail: elmu@eimu.hu06 20/30/70 978-56-11 ^

IV. HÁLÓZATI ENGEDÉLYES ADATAI

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 BudapestXIII. Vád út 72-74.
01-09-874142 Adószáma: 13804983-2-44

Mérési pont azonosító(k):

Felhasználási hely címe: 
Felhasználási hely megnevezése:

V. FELHASZNALASI HELY ADATAI
HU000210F11-UDUMMY000210043492

1145 Budapest XIV. Laky Adolf utca 36.

Vi. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A jelen Szerződés tárgya a Felhasználónak a szerződéses időtartamon belül, a Szerződésben meghatározott felhasználási helyei 
teljes fogyasztási igényének megfelelő villamos energia adásvétele és a Felhasználó mérlegkör-tagsága.

Felhasználó a jelen szerződés hatályba lépésének napjával - a jelen szerződés szerinti csatlakozási pontjai vonatkozásában - 
csatlakozik a Kereskedő által képviselt mérlegkörhöz. A mérlegkor tagság ingyenes.

Szerződés hatályba lépésének időpontja: 
Szolgáltatás kezdő időpontja:
A Szerződés lejáratának időpontja:

VII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba. 
2015.09.07.
Határozatlan ideig hatályos

Vili. SZERZŐDÉSES TARIFA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

Tarifa: ESZ "A1" Nem lakosság Fizetés módja; Postai kp átutalási megbízás
Fizetési határidő: A számlán feltüntetett eseddcesség A felhasznált villamos energiáért fizetendő díj meghatározásának
g^erint módja: Mindenkor hatályos egyetemes szolgáltatói ár rendelet szerint.

IX. ELSZÁMOLÁS/ SZÁMLÁZÁS

Számlázási időszak: HaviElszámolási időszak: Éves 
Gyűjtő számlázásba bevont: Igen

Csatlakozási pont/ tulajdoni határ:

X. CSATLAKOZÁS

A hálózat csatlakozási szerződés szerint.

*100030935514*
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XI. CSATLAKOZÁSI PONTON SZERZŐDÖTT VILLAMOS TELJESÍTMÉNY**

31.05 kW 0 A 0 A 0 AValamennyi napszakban;
Vezérelt időszakban:
B GEO / H árszabás:
** A szerződött villamos teljesítmény értéke meg kell, hogy egyezzen a jelen szerződés szerinti csatlakozási pontra kötött 
Hálózathasználati Szerződésben feltüntetett értékekkel, eltérés esetén a Hálózathasználati Szerződésben foglaltak az irányadók.

XII. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁT KÉPEZŐ VILLAMOS ENERGIA MŰSZAKI JELLEMZŐI 
Fázisszám, Feszültség (kV), Frekvencia (Hz) A háiózatcsatlakozási szerződés szerint.

XIII. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ MEGBÍZÁSA
Jelen szerződés aláírásával a Felhasználó megbízza az Egyetemes Szolgáltatót, hogy a Felhasználó képviseletében teljes 
jogkörrel eljárjon a területileg Illetékes Elosztói Engedélyesnél a Hálózathasználati és Hálózati Csatlakozási Szerződések 
megkötésekor.

Az Egyetemes Szolgáltató jelen Szerződés aláírásával a megbízást elfogadja. Az Egyetemes Szolgáltató megbízottként történő 
eljárása Ingyenes a Felhasználó számára.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megbízott a megbízás teljesítése érdekében jogosult harmadik személyt igénybe venni.
XIV, A SZERZŐDÉS RÉSZÉI .......

|A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Egyetemes szolgáltató honlapján (wwv^r.elmu.hu ), Illetve ügyfélszolgálati 
Irodáinkban elérhető Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek.

XV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Háztartási méretű kiserőmüvek üzemeltetői esetében az elszámolás a hatályos jogszabályok (VET és VHR) és üzletszabályzatban 
rögzített egyedi eljárások szerint történik.
B GEO tarifa esetén, az elosztó által alkalmazott vezérlés naponta legalább 20 óra fűtési időt biztosít úgy, hogy 2 óránál hosszabb 
megszakítás nem fordul elő és két megszakítás között legalább 2 óra bekapcsolási időt biztosít. A kedvezményes tarifa kizárólag a 
hőszivattyú berendezés villamos energia ellátására alkalmazható. Felhasználó kijelenti, hogy a kiépített csatlakozásról más 
berendezést a jelen szerződés hatálya alatt - nem üzemeltet. A szerződésszerű használatot a szerződés lejáratának időpontjáig az 
elosztói engedélyes bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés kiterjed a fogyasztásmérő-hely, a vezérelt áramkör kialakításának és 
a hőszivattyú csatlakozás kiépítésének technológiai és műszeres ellenőrzésére. Az elosztói engedélyes részére az ellenőrzés 
végrehajthatóságát a Felhasználó köteles biztosítani. Az első ellenőrzés a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül 
végrehajtásra. A hőszivattyú bekötését az elosztó vezérlőberendezésével a vezérelt áramkörre fixen, nem dugaszolhatóan 
csatlakoztatott módon kell elvégezni. A felhasználó a vételezéshez szükséges mérőhely kialakításával az ELMŰ által regisztrált 
vállalkozót bízza meg. Szerződésszegés esetén, NI. amennyiben a Felhasználó az ellenőrzést jogos ok nélkül megtagadja, a 
kedvezményes tarifa alkalmazásához való jogát - a szerződés megkötésére visszamenő hatállyal elveszti-, és a felhasznált villamos 
energia árát valamint az elosztói díjakat a kereskedő jogosult a normál árszabásnak (A1) megfelelő díjakkal - visszamenőlegesen 
legfeljebb egy évre - megállapítani- és kiszámlázni.
A Felhasználó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a villamos energia vásárlási szerződés minden feltételét és 
rendelkezését - különös tekintettel a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételekre, valamint a 
díjakra, díjfizetésre, a szerződés hatályba lépésére és felmondására vonatkozó rendelkezésekre, valamint a természetes személy 
Felhasználóra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatóra - elolvasta, megértette, és azokat - a mellékletek külön aláírása nélkül Is - 
magára nézve kötelező jelleggel elfogadta.
Alulírott, , mint a jelen szerződésben fizetőként feltüntetett személy, vállalom a szerződésben feltüntetett fogyasztási helyen 
elfogyasztott villamos energia értékének, továbbá a járulékos költségeknek és a rendszerhasználati díjnak megfizetését. Tudomásul 
veszem, hogy ezen díjak megfizetéséért, mint fizető, a felelősségem a szerződésben feltüntetett felhasználóval egyetemleges.

IA szolgáltatás díját, a választható fizetési módokat, a szolgáltatás minőségi színvonalát, valamint az egyetemes szolgáltató és az 
illetékes hálózati engedélyes ügyfélszolgálati Irodáinak elérhetőségét meghatározó üzletszabályzat a (www.elmu.hu) honlapunkon az 
üzletszabályzat menüpont alatt, továbbá az ügyfélszolgálati irodákban elérhető.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződés megkötése harmadik személy jogos érdekeit nem sérti.

Kelt: Keit; Kelt: 2015.09.07.

EiMű-ÉMÁsz Ügyfélszolgálati kft.

fizető aláírása*
* Amennyiben a felhasználótól eltér

ELMÜ Nyrt. megbízásából

*100030935514*
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