Ener-Con Trade Zrt.

Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat

M4 sz. melléklet

M4. SZ. MELLÉKLET
Megbízási szerződés és meghatalmazás
amely létrejött egyrészről
a Kereskedő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
és a Felhasználó
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám / Vállalkozói igazolvány száma /
Egyéb nyilvántartási szám:
Adószám:
Képviselőjének neve:
között az alábbi feltételekkel:
1.

2.

3.

4.

5.

A jelen szerződés aláírásával a Felhasználó megbízza és meghatalmazza a Kereskedőt, hogy a köztük létrejött
villamosenergia-kereskedelmi szerződés [*] mellékletében felsorolt felhasználási helye vonatkozásában
a Felhasználási helyre vonatkozó, egyetemes szolgáltatóval vagy kereskedővel fennálló
villamosenergia-kereskedelmi szerződését helyette és nevében felmondja;
Szükség esetén a Felhasználó hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződéseit a területileg
illetékes elosztói engedélyessel megkösse és kezelje,
egyidejűleg a területileg illetékes elosztói engedélyestől helyette és a nevében valamennyi olyan
adatot és dokumentumot megkérjen, amely a Felhasználó felhasználási helyének villamosenergiaellátásához szükséges.
A Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hálózathasználatához kapcsolódó adatokat az
elosztói engedélyes a Kereskedő részére átadja. Az így átadott adatokat a Kereskedő a villamos energiáról
törvényben foglaltak szerint köteles jogszerűen kezelni.
A Felhasználó köteles a meghatalmazás teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot (pl.: mérési pont
azonosító, mérőberendezés gyári száma, felhasználói elszámolási pont azonosító, stb.), okiratot (így
különösen a korábbi közüzemi vagy hálózathasználati szerződését, igazolást a csatlakozási pontról) a
Kereskedő rendelkezésére bocsátani.
A hálózat-használati szerződés megkötésére vonatkozó megbízás teljesítéséért a Felhasználó [*],- Ft, azaz
[*] forint + 27% ÁFA megbízási díjat köteles fizetni a Kereskedőnek a Kereskedő számlája ellenében a
hálózathasználati szerződés megkötéséről kapott értesítés kézhezvételétől számított [*] napon belül. A
Felhasználó a megbízási szerződés módosításáért, illetve megszüntetéséért esetenként [*],- Ft + 27% ÁFA
összegű megbízási díjat köteles fizetni a Kereskedőnek a Kereskedő számlája ellenében a számla
kézhezvételétől számított [*] napon belül.
A jelen megbízás és meghatalmazás a Kereskedővel létrejött villamosenergia-kereskedelmi megállapodás
megszűnésével együtt automatikusan megszűnik.
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