Ener-Con Trade Zrt.

Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat

M6 Melléklet
Felhasználási hely
azonosító:
Szerződésszám:

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI
SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI
„EGYEDI SZERZŐDÉS"
A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között, alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
1.1. Kereskedő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Levelezési cím és kapcsolattartási adatok:
Bankszámlaszám:

A mindenkori számlán feltüntetett bankszámlaszám.

1.2. Felhasználó:
Név / Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám / Vállalkozói igazolvány száma /
Egyéb nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviselőjének 1
neve:
címe:
telefon- és faxszáma:
email címe:
Számlázási cím (a számla Vevő rovatában):
Számlaküldési
levélcím:
email cím:
faxszám:
1.3. Fizető:
(Amennyiben személye nem azonos a Felhasználóval)
Név / Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám / Vállalkozói igazolvány száma /
Egyéb nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviselőjének
neve:
címe:
telefon- és faxszáma:
email címe:
Számlázási cím (a számla Vevő rovatában):
Számlaküldési
levélcím:
email cím:
faxszám:
1.4. Időtartam:
A villamosenergia-szállítás kezdő időpontja:
.... év .... hónap .... nap .... óra
□ Az Egyedi Szerződés határozatlan időtartamra jön □ Az Egyedi Szerződés határozott időtartamra ... napjáig
létre.
(Lejárat napja) jön létre.
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Amennyiben a Felhasználó képviseletében meghatalmazott jár el, a meghatalmazását be kell nyújtani a Kereskedő részére, szerződéshez csatolni kell
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ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
A Kereskedő villamosenergia-kereskedelmi működését a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (a „MEKH") által elfogadott Kereskedelmi Üzletszabályzata (az
„Üzletszabályzat") szabályozza. Az Üzletszabályzat mindenki számára elérhető a Kereskedő
honlapján (www.ener-con.hu). Az Üzletszabályzat, és annak részét képező Általános Szerződéses
Feltételek (ÁSZF) hatálya a Kereskedő valamennyi szerződéses partnerére kiterjed, így általános
szerződési feltételnek minősül. Az Egyedi Szerződés és az Üzletszabályzat rendelkezéseit minden
esetben együttesen kell értelmezni. Az Üzletszabályzat és az Egyedi Szerződés feltételei közötti
bármely ellentmondás esetén az Egyedi Szerződés feltételei az irányadók. Az Egyedi
Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat (beleértve annak részét képező
ÁSZF), a villamosenergia-rendszerre vonatkozó Elosztói Szabályzat (az „ESZ"), Üzemi
Szabályzat és Kereskedelmi Szabályzat (a „KSZ"), és a hatályos magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
Az Egyedi Szerződés aláírásával a Felhasználó elismeri, hogy a Kereskedő Üzletszabályzatát (beleértve
annak részét képező ÁSZF-et) megismerte és annak mindenkor hatályos tartalmát – az Egyedi
Szerződésben foglalt esetleges eltérésekkel – magára nézve kötelezőnek fogadja el.
AZ EGYEDI SZERZŐDÉS TÁRGYA
Az Egyedi Szerződés alapján a Kereskedő köteles a jelen Szerződés 1.4. és 5. pontjában
meghatározott szállítási időszakban a Felhasználó jelen szerződés 2. mellékletében rögzített
felhasználási helyei villamosenergia-ellátásához szükséges villamosenergia-mennyiséget az
átviteli hálózatra leszállítani és átadni, a Felhasználó/Fizető pedig köteles a szállított villamos
energiát átvenni és annak jelen Egyedi Szerződés 3. melléklete szerint meghatározott vételárát a
Kereskedőnek megfizetni.
A jelen szerződés aláírásával a Felhasználó megbízza Kereskedőt, hogy a jelen szerződés 2.
mellékletében meghatározott felhasználási helyei tekintetében a saját nevében, de a Felhasználó
javára eljárva a Kereskedő mérlegkör felelősével, a CEZ Magyarország Villamosenergia
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal („CEZ”) mérlegkörtagsági szerződést kössön.
Felhasználó mérlegkör tagsága a Kereskedő mérlegkör-felelőse, a CEZ mérlegkörében a jelen
szerződés szerinti szállítási időszakkal megegyező időszakig áll fenn. Amennyiben jelen
szerződés bármely okból megszűnik, Felhasználó mérlegkör tagsága a Kereskedő mérlegkör
felelőse, a CEZ mérlegkörében automatikusan hatályát veszti. Kereskedő, illetve annak mérlegkör
felelőse, a CEZ a Felhasználónak a mérlegkör tagságért külön díjat nem számít fel, illetve a
mérlegköri kiegyenlítő energia díját sem Kereskedő sem annak mérlegkör felelőse a Felhasználó
részére – felek eltérő megállapodása hiányában – külön nem számlázza ki, azt a szerződés 3.
melléklete szerint meghatározott vételár magába foglalja.
A FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATAI
A Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF-ben felsorolt szerződéskötési és hatályba lépési feltételek
teljesültek.
Amennyiben a Felhasználó nem tulajdonosa a Felhasználási Helynek, akkor köteles a tulajdonos
által aláírt, a jelen szerződéskötésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat beszerezni és legkésőbb
jelen szerződéskötéssel egyidejűleg Kereskedő részére átadni, valamint a tulajdonost az
Üzletszabályzat rá vonatkozó rendelkezéseiről tájékoztatni. A Felhasználó kijelenti, hogy ezen
utóbbi kötelezettségét teljesítette a jelen Szerződés aláírását megelőzően.
AZ EGYEDI SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, IDŐTARTAMA, ÉS MEGSZŰNÉSE
Hatálybalépés
Az Egyedi Szerződés az ÁSZF-ben foglaltak szerint lép hatályba.
Időtartam és megszűnés
Az Egyedi Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. / Az Egyedi Szerződés határozott
időtartamra, a fenti 1.4. pontban meghatározott Lejárat napjáig jön létre.
A villamosenergia-szállítás kezdő időpontja a fenti 1.4. pontban meghatározott időpont.
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Határozatlan időre kötött Egyedi Szerződés esetén a Felhasználó az Egyedi Szerződést –
bánatpénz fizetése nélkül – kizárólag az alább meghatározott felmondási idővel és fordulónapra
mondhatja fel rendes felmondással:

5.3.
6.
6.1.

6.2.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
8.
8.1.

8.2.
9.
9.1.
10.
10.1.

Fordulónap:

……év .... hó ... napja.

Felmondási idő:

…

Határozott időre kötött szerződés esetén a szerződés rendes felmondással történő megszüntetésére
nincs lehetőség. A határozott időre kötött szerződés az egyoldalúan módosítható szerződési
feltételek megváltozásának esetén az Üzletszabályzat és az ÁSZF szabályai szerint mondható fel.
Az Egyedi Szerződést a Felek súlyos szerződésszegés esetén felmondhatják. A szerződésszegési
esetekre és a felmondási eljárásra az ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak.
A KERESKEDŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi Szerződés időtartama alatt az abban
meghatározott villamosenergia-mennyiséget a Felhasználó számára beszerzi, az átviteli hálózaton
rendelkezésére tartja. A Felhasználási Helyre a villamos energiát a területileg illetékes elosztói
engedélyes szállítja el.
A Kereskedő jogait és kötelezettségeit részletesen az Üzletszabályzat és az ÁSZF tartalmazza.
A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A Felhasználó vállalja, hogy a Kereskedő által az Egyedi Szerződés alapján szállított villamos
energiát átveszi, és annak szerződés szerinti árát és egyéb díjait a Kereskedő számára az Egyedi
Szerződés rendelkezései szerint, a részére kibocsátott számlák alapján megfizeti.
Az Egyedi Szerződés aláírásával a Felhasználó megbízza és meghatalmazza a Kereskedőt, hogy
helyette és a nevében beszerezzen minden olyan adatot és dokumentumot, amely a Felhasználó
villamosenergia-ellátásához a Felhasználási Helyen szükséges.
A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy az Egyedi Szerződés hatálya alatt az egyforrású
villamosenergia-ellátást, vagyis a Kereskedő által történő villamosenergia-ellátásának
kizárólagosságát folyamatosan fenntartja.
A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy az érintett elosztói hálózati engedélyessel fennálló
érvényes hálózatcsatlakozási és - használati szerződések alapján a rendszerhasználati díjakat
megfizeti. Felhasználó kötelezettséget vállal továbbá, hogy a kereskedőváltás során
szükséges, elosztói mérőóra leolvasásról haladéktalanul gondoskodik, az ebből eredő
esetleges késedelem következményeiért felelősséget vállal. Ennek megfelelően felek
egyezően rögzítik, hogy amennyiben Felhasználó kellő időben nem tesz eleget a
kereskedőváltáshoz kapcsolódó mérőóra leolvasásra vonatkozó jelen pontban rögzített
kötelezettségének, az ebből eredő esetleges fizetési kötelezettségek Felhasználót terhelik, a
becsléssel megállapított mérőóra-állás és a tényleges mérési adatok közötti eltérésekből eredő
fizetési kötelezettségek kockázatát teljes mértékben Felhasználó viseli.
A Felhasználó az elosztási szolgáltatással összefüggő azonnali beavatkozást igénylő helyzet
és/vagy az élet, testi épség, vagyonbiztonság veszélyezettsége esetén bejelentését vagy panaszát
közvetlenül az illetékes elosztói engedélyesnél jogosult és köteles megtenni.
A Felhasználó jogait és kötelezettségeit részletesen az Üzletszabályzat és az ÁSZF tartalmazza.
A TELJESÍTÉS HELYE ÉS AZ ELSZÁMOLÁS ALAPJA
A Kereskedő teljesítésének helye (az átadási pont) az átviteli hálózat. Az Egyedi Szerződést a
Kereskedő vonatkozásában teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a Felhasználó igényének
megfelelő mennyiségű villamos energia az átviteli hálózatba betáplálásra került.
A Felek közötti elszámolás alapja az elosztói engedélyes által a hiteles villamosenergia-mérőn
mért és leolvasott villamosenergia-mennyiség.
A VILLAMOS ENERGIA ÁRA
Az Egyedi Szerződésben meghatározott villamos energiáért a Felhasználó a 3. mellékletben
foglaltak szerint meghatározott vételárat köteles megfizetni.
ELSZÁMOLÁS, SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS
A Kereskedő a Felhasználó 1.2. pontban rögzített adatai között szereplő számlaküldési címre
küldi a számlákat, amelyet a Felhasználó jóváhagyóan tudomásul vesz. Amennyiben a

3

Ener-Con Trade Zrt.

10.2.
10.3.

Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat

M6 Melléklet

számlaküldési cím változik, erről a Felhasználó köteles a Kereskedőt értesíteni az ÁSZF
vonatkozó rendelkezései szerint.
A számlafizetés határideje: a számlán feltűntetett határnap vagy ennek hiányában a számla
kiállításától számított 15 nap.
Az elszámolás, a számlázás és a fizetés további feltételeit az ÁSZF tartalmazza.

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1.
sz. melléklet: A Kereskedő ÁSZF-je
2.
sz. melléklet: Felhasználó jelen szerződés alapján ellátott felhasználási helye(i) meghatározása
3.
sz. melléklet: Vételár, a jelen szerződés szerinti villamos energia ellátás vételára
meghatározásának és elszámolásának szabályai
4.
sz. melléklet: Felhasználó és Kereskedő kapcsolattartóinak adatai
5.
sz. melléklet: Adatvédelmi Nyilatkozat
6.
sz. melléklet: Marketing Nyilatkozat
7.
sz. melléklet: Megbízás és meghatalmazás
8.
sz. melléklet: Tulajdonosi nyilatkozat
A jelen Egyedi Szerződés - amely 2 (kettő) egymással szó szerint megegyező példányban készült valamennyi oldalát a Felek elolvasás és értelmezés után mint az akaratukkal mindenben megegyezőt,
kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.
Kelt ...., 201.... év .. hó ... nap

…………………………………
[cégnév]
Kereskedő
[Név]

[Név]

…………………………………
[név/cégnév]
Felhasználó
Név:
Beosztás / Tisztség:

………………………………
[név/cégnév]
Fizető
Név:
Beosztás / Tisztség:
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2. sz. Melléklet Felhasználó Kereskedő által ellátott felhasználási helyei meghatározása
Sorszám2 :
Felhasználási hely megnevezése:
Felhasználási hely pontos címe:
Felhasználási hely típusa:
Mérési pont azonosítója:
Csatlakozási pontok száma:
Csatlakozási pont feszültségszintje:
Felhasználó profilja
(csak profilos felhasználási hely
esetén):
Mértékadó éves fogyasztás
(csak profilos felhasználási hely
esetén):
Hálózati engedélyes megnevezése:

2

Ha több felhasználási hely van, akkor az alábbi adatokat felhasználási helyenként külön rögzíteni kell
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3. sz. Melléklet - Szerződött villamos energia vételára
Vételár (Szerződéses Ár):
Az ár meghatározása a következő képlet alapján történik:
Az elszámolással kapcsolatos speciális szabályok:
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4. sz. Melléklet - Kapcsolattartók
Felhasználó részéről műszaki kapcsolattartó:
Név: [*]
Értesítési címe:
[*]
Telefonszáma: [*]
Fax: [*]
E-mail: [*]
Felhasználó részéről pénzügyi kapcsolattartó:
Név: [*]
Értesítési címe:
[*]
Telefonszáma: [*]
Fax: [*]
E-mail: [*]
Kereskedő részéről Ügyfélmenedzser:
Név: [*]
Értesítési címe:
[*]
Telefonszáma: [*]
Fax: [*]
E-mail: [*]
Kereskedő részéről kereskedelmi támogató munkatárs:
Név: [*]
Értesítési címe:
[*]
Telefonszáma: [*]
Fax: [*]
E-mail: [*]
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5. sz. Melléklet: Adatvédelmi nyilatkozat
Az Egyedi Szerződés 1.2. pontjában meghatározott Felhasználó kijelenti, hogy az Egyedi Szerződés
aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Egyedi Szerződéssel összefüggésben általa önkéntesen megadott,
továbbá az Egyedi Szerződés teljesítésével összefüggésben szükségszerűen a szerződés 1.1. pontjában
meghatározott Kereskedő tudomására jutó személyes vagy üzleti adatait a Kereskedő és/vagy megbízottja
az Egyedi Szerződés teljesítése céljából az Egyedi Szerződés fennállásának, illetve az azzal összefüggő
esetleges érdekérvényesítésnek az időtartama alatt a VET és a vonatkozó jogszabályok előírásainak
megfelelően kezelje.
Az Egyedi Szerződés aláírásával a Felhasználó/Fizető kifejezetten hozzájárul, hogy a fent említett adatait
az Kereskedő a megbízottja (pl. díjbeszedés) részére, továbbá az Egyedi Szerződés teljesítése céljából a
Kereskedővel szerződéses kapcsolatban álló más villamosenergia-ipari engedélyesek (elosztói, átviteli
rendszerirányítói) és az ezen szerződésekben közreműködők részére az adatkezelés céljához szükséges
mértékben továbbítsa.
A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kereskedőt a villamosenergia-kereskedelmi működési
engedélye, valamint a MEKH által kiadott adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó határozatai alapján a
jelen szerződés tekintetében a MEKH felé adatszolgáltatási kötelezettség terheli. A Felhasználó
kifejezetten hozzájárul, hogy a jelen szerződés vonatkozásában a szükséges adatszolgáltatást a Kereskedő a
MEKH felé megtegye.
A Felhasználó/Fizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Felhasználó/Fizető szerződésszegő
magatartása miatt hátralékot halmozott fel, a Kereskedő a követelés sikeres behajtása érdekében jogosult
külső szolgáltatót igénybe venni, és a szerződéses jogviszony szempontjából harmadik félnek megbízást
adni a követelés-kezelési tevékenységre, és ennek keretében a Felhasználó/Fizető adatait a hatályos
adatvédelmi jogszabályok keretein belül kiadni. Ilyen megbízás csak úgy adható, ha a megbízott
rendelkezik az adatkezelési tevékenység végzésére feljogosító ún. „adatkezelési nyilvántartási
azonosító"-val. Ennek értelmében a megbízás során a Kereskedő az adatvédelmi titok sérelme nélkül
információkat adhat ki a megbízottnak.
Kelt:

………………………………………….
[név/cégnév]
Felhasználó
Név:
Beosztás / Tisztség:

………………………………………….
[név/cégnév]
Fizető
Név:
Beosztás / Tisztség:
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6. sz. Melléklet: Marketing hozzájárulás
Jelen nyilatkozat aláírásával a jelen Egyedi szerződés 1.2. pontjában meghatározott Felhasználó
képviseletében hozzájárulok, hogy Kereskedő nyereményjátékaival, különleges ajánlataival kapcsolatban
elektronikus levélen, SMS-en keresztül vagy postai úton Felhasználót megkeresse, adatait értékesítési,
marketing, piackutatási és promóciós céllal összegyűjtse, kezelje, azokat kizárólag üzleti partnerei, illetve
az Ener-Con Trade Zrt. kapcsolt vállalkozásai részére átadja.
A fenti hozzájáruló nyilatkozat visszavonásig érvényes, Felhasználó fenntartja magának a jogot, hogy
adatai Marketing célú kezeléséhez adott jelen hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül,
ingyenesen visszavonja, továbbá jogában áll az adatai - a megjelölt célra vagy annak egy részére vonatkozó
- kezelésének megszüntetését kérni a Kereskedőtől akár postán küldött írásbeli nyilatkozattal, akár email
útján küldött nyilatkozattal.
Felhasználó neve: .................................................. …………..
Megkeresés postai úton: igen / nem
Felhasználó levelezési címe: ............................................... …
Megkeresés elektronikusan: igen / nem
Felhasználó email címe: ................................................. …......
Megkeresés telefonon: igen / nem
Felhasználó telefonszáma: ............................................... ……
..............., .....................

………………………………………………..
Felhasználó cégszerű aláírása
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7. sz. Melléklet: Megbízás
Felek ez irányú megállapodása esetén a Kereskedő üzletszabályzata M4 melléklete szerinti megbízási
szerződés minta alapján megkötött megbízás.
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8. sz. Melléklet: Tulajdonosi nyilatkozat
Alulírott
Felhasználási hely tulajdonosának adatai:
Név/Cégnév:
Lakcím/Székhely:
Levelezési cím:
Adószám:
Cégjegyzékszám / Vállalkozói igazolvány
száma /
Egyéb nyilvántartási szám:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó címe:
Telefon- és
faxszám:

| Tulajdonos azonosító |

Bankszámlaszám: |

| Email cím:

Felhasználási hely adatai
Felhasználási hely megnevezése:
Felhasználási hely pontos címe:
Felhasználási hely típusa:
csatlakozási pont azonosítója:
tulajdonosa a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Ptk. 274. § (2) alapján készfizető kezességet
vállalok a
Felhasználó:
Név / Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám / Vállalkozói igazolvány száma /
Egyéb nyilvántartási szám:
által a fenti felhasználási helyen vételezett villamos energia árának megfizetéséért és a Felhasználó egyéb,
a
Kereskedővel:
Név / Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
szemben fennálló fizetési kötelezettségének a teljesítéséért, egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy
Felhasználó a Kereskedővel saját nevében a fenti Felhasználási hely tekintetében villamos energia
vásárlás céljából teljes ellátás alapú villamosenergia-kereskedelmi szerződést kössön, és a
szerződés hatálya alatt a felhasználási helyen villamos energiát vételezzen.
Egyúttal kijelentem, hogy a Felhasználó és a Kereskedő közötti villamosenergia-kereskedelmi szerződés
feltételeit (beleértve az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezéseit is) megismertem, és megerősítem, hogy
annak időtartama nem haladja meg a köztem és a Felhasználó között létrejött bérleti szerződés / egyéb a
használati jog alapjául szolgáló jogviszony időtartamát.
………………………………………..
[név/cégnév]
Tulajdonos 3

3

Ha a tulajdonos magánszemély, a tulajdonos magánszemély aláírását két tanúnak kell hitelesítenie.
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