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TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ
VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI
EGYEDI SZERZŐDÉS

MINTA
amely az alább meghatározott Felhasználó és az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság mint Kereskedő (székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszáma: 0110-044818; adószáma: 12898019-2-44; mérlegkör azonosító kódja: 15X-MVM--------B) – együttesen Felek –
között jött létre a jelen Egyedi Szerződésben rögzített fogyasztási hely(ek) villamos energia ellátásának
vonatkozásában, teljes ellátás alapú villamos energia adásvételre. A Felek közötti részletes szerződéses
feltételeket a Kereskedő mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) tartalmazzák, a Felhasználó
kijelenti, hogy azt megismerte és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek elfogadja. Jelen Egyedi Szerződés
és a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit (együtt: Szerződés) minden esetben együttesen kell értelmezni. A
mindenkor hatályos ÁSZF elérhető a Kereskedő ügyfélszolgálatán, illetve weboldalán (www.mvmpartner.hu).
1. Felhasználó
neve:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
bankszámlaszáma:
2. Kapcsolattartó személyek
Felhasználó részéről

Kereskedő részéről

Név:
E-mail
cím:
Mobil:
Telefon:
Fax:
3. Teljesítési időszak
teljesítés időszak: 20[…]. […] […]. 00:00 órától – 20[…]. […] […]. 24:00 óráig
A Szerződés a fenti teljesítési időszak kezdetétől határozatlan/a teljesítési időszak végéig tartó határozott
időtartamra jön létre.
4. Szerződött villamos energia mennyiség
szerződött mennyiség:

kWh

5. Számlázás, fizetés és elszámolás
A számlázási, fizetési és elszámolási feltételeket az ÁSZF tartalmazza
6. Számla postázási címe

7. A Kereskedő utolsó ajánlattételi joga
Amennyiben a Felhasználó kereskedőt kíván váltani, a Kereskedőt megilleti az utolsó ajánlattétel joga. A
Felhasználó köteles a más kereskedőtől érkezett ajánlat lényeges üzleti feltételeit, különösen az árat, a
villamosenergia-értékesítési szerződés megkötése előtt a Kereskedővel – az ajánlatot adó kereskedő
azonosítására alkalmatlan, anonim módon – közölni. A Kereskedő a közléstől számított 1 (egy) munkanapon
belül élhet az utolsó ajánlattétel jogával.
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8. Fogyasztási hely(ek), éves fogyasztások, szerződéses ár
Idősoros/Profilos elszámolású fogyasztási helyek:
Sorsz.

Cím

Telephely kód

Mérési Pont Azonosító (POD)

Egyéb
azonosító*

kód*

MÉF (kWh)**
Áramdíj (Ft/kWh)

1
Sorsz.

Cím

Telephely kód

Mérési Pont Azonosító (POD)

Egyéb
azonosító*

kód*

MÉF (kWh)**
Áramdíj (Ft/kWh)

2
Sorsz.

Cím

Telephely kód

Mérési Pont Azonosító (POD)

Egyéb
azonosító*

kód*

MÉF (kWh)**
Áramdíj (Ft/kWh)

3
* (1) - Fogyasztási hely azonosító, (2) - Szerződés száma, (3) - Mérő gyári száma
** Mértékadó Éves Fogyasztás
A szerződéses ár tartalmazza a mérlegkör tagsági díjat , de nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a
VET 13/A. § és 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót, az ÁFA-t, valamint a jogszabályok
alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, amelyeket
Felhasználó – a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett módon és mértékben – köteles megfizetni.
9. Mérlegkör tagság

A Kereskedő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény értelmében önálló mérlegkör alapítására
jogosult. Felhasználó a jelen Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében és a Szerződés hatályának tartamára
Kereskedő, mint mérlegkör felelős mérlegköréhez csatlakozik. A Felhasználó, mint mérlegkör tag külön
mérlegkör tagsági díjat nem fizet. A Kereskedő, mint mérlegkör felelős átvállalja a Felhasználótól, mint
mérlegkör tagtól az átviteli rendszerirányítóval való kapcsolattartás adminisztratív feladatait. A mérlegkör
működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség megszegéséből eredő minden felelősség a mérlegkör
felelőst terheli, aki mentesíteni tartozik mérlegkör tagot minden ebből eredő kár alól.

10. Szerződés példányai és mellékletei
Jelen Szerződés két azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, magyar nyelven, melyből
egy példány a Felhasználót, egy példány a Kereskedőt illeti meg. A Felek nevében aláíró képviselők
rendelkeznek minden olyan jogszabályi és egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek alapján a jelen Szerződés
aláírására jogosultak. A Felek a jelen Szerződést annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az
ÁSZF.
Jelen Egyedi Szerződés aláírásával önkéntesen, kifejezetten, a megfelelő tájékoztatás birtokában visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy az
Egyedi Szerződésben megadott személyes adataimat az MVM Partner Zrt. közvetlen üzletszerzés, piackutatás céljából, illetve az ajánlatai és
ingyenes reklámküldeményei kézbesítése érdekében felhasználja és kezelje, ebből a célból az együttműködő reklámügynökség(ek), illetve a
reklámanyagok megküldésével foglalkozó megbízottai részére átadja. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulást bármikor korlátozás és
indoklás nélkül visszavonhatom a következő elérhetőségeken: e-mailben az ertekesites@mvmp.hu címre, postai úton az 1518 Budapest, Pf.
127. címre az MVM Partner Zrt. Értékesítési Igazgatóságának címezve, valamint a +36 1 202 0373-as telefax számra küldve.
A fentiekhez:

hozzájárulok

nem járulok hozzá
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Kelt: Budapest, 20………...

……………………………………….
Kereskedő
MVM Partner Zrt.

……………………………………….
Felhasználó
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