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FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS MINTA
20m3/órát

meg nem haladó gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező nem lakossági fogyasztók számára

1. SZERZŐDŐ FELEK
Név:
MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye:
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Adószám:
Cégszám:
Pénzforgalmi jelzőszám:
mint kereskedő, a továbbiakban: Kereskedő
Név:
Székhely / Cím:
Számlázási név:
Számlázási cím:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Telefon/Fax: email cím:
mint felhasználó, a továbbiakban: Felhasználó
Fizető adatai, amennyiben nem azonos a felhasználóval:
Név:
Székhely/Cím:
Számlázási név:
Számlázási cím:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Telefon/Fax: email cím:
mint fizető, a továbbiakban: Fizető
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A jelen szerződés alapján a Kereskedő a szerződésben meghatározott felhasználási helyen a Felhasználó számára
gázszolgáltatás nyújt, a jelen szerződésben meghatározott díj megfizetése ellenében.
3. A FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI

Cím:.........................................................................................................
Mérési pont azonosító: ........................................................................
4. A FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁS KEZDŐ NAPJA:

..............(év).............................. (hónap)................. (nap)
5. GÁZMENNYISÉG MÉRÉS, TULAJDON VISZONYOK, GÁZMÉRŐ LEOLVASÁS

Az elosztó vagy megbízottja által végzett gázmérő leolvasás gyakorisága: területileg illetékes elosztói engedélyes
üzletszabályzata szerint.
6. ELSZÁMOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS

Az elszámolás a mérőleolvasást követően történik.
A szolgáltató által végzett elszámolás és végszámlázás hónapja: megegyezik a leolvasás hónapjával. Várható éves fogyasztás,
amely egyben a résszámlázás alapját képező mennyiség: .......................................................................................... MJ
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7. A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK
Gázdíj: ............FÍ/MJ
Fix rendszerhasználati díj:
Ft/m3/h/év
Forgalom arányos rendszerhasználati díjak: Ft/GJ
A fenti árak nettó árak, amelyek nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, az energiaadót, az MSZKSZ díjat, a
szagosítás díját, és egyéb, a földgáz-kereskedelemhez kapcsolódó és a számlakiállításkor hatályos jogszabályok vagy
hatósági, szabályzati rendelkezések által előírt adót, pótdíjat, egyéb fizetési kötelezettséget, továbbá a Felhasználó
szerződésszegéséből eredően felmerült díjakat, bírságokat, amelyet az Engedélye jogosult a Felhasználóval szemben
érvényesíteni, kivéve, ha ezt jogszabály kifejezetten tiltja.

A Felhasználó részére megrendelt forgalommal nem arányos rendszerhasználati díjak és a forgalomarányos
rendszerhasználati díjak közvetített szolgáltatásként kerülnek továbbszámlázásra.
Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 30 nap.
A Felhasználó és a Fizető a Felhasználó részére kiállított számla megfizetéséért egyetemleges kötelezettséggel tartozik.
8. ELSZÁMOLÁSI MÓD

Éves, egyenletes részszámlázás / Havi mérőállás diktáláson alapuló számlázás.
(a megfelelő aláhúzandó)
9. DÍJFIZETÉS MÓDJA, TÚLFIZETÉS RENDEZÉSE

Fizetési mód
Banki átutalással történő fizetés
A túlfizetés rendezése
Kereskedő a ......................... - Ft összeg alatti túlfizetéseket a fogyasztó következő havi számlájában automatikusan jóváírja.
10. AZ ESETLEGES TÚLFIZETÉS RENDEZÉSÉNEK MÓDJA

A Kereskedő 9. pontban meghatározott összeget meghaladó túlfizetés esetén a következő havi számlában történő
jóváírással / visszafizetéssel rendezi.
11. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre / a jelen szerződés a [év] október 1. 6.00 órától [év] október 1. 6.00
óráig terjedő gázévre, mint határozott időtartamra jön létre
(a megfelelő aláhúzandó)
12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Kereskedő földgáz kereskedelmi üzletszabályzata, mint általános szerződési feltétel a jelen szerződés részét képezi.
Felhasználó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten elismeri, hogy az Üzletszabályzatot illetve az abban foglalt általános
szerződési feltételeket megismerte.
A kereskedő fenntartja a jogot arra, hogy jogszabály módosítása miatt az üzletszabályzatát megváltoztassa, amelyről a
fogyasztókat az Üzletszabályzatban meghatározott módon értesíti.
A felek a szerződést áttanulmányozása után helybenhagyólag aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg a felek között
korábban megkötött szerződés hatályát veszti. A szerződés aláírásával a Felhasználó elismeri, hogy a szerződés egy eredeti
példányát átvette.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a Ptk., az egyéb vonatkozó
jogszabályok, és a Kereskedő üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak.
Kelt: , település év hó nap

Kereskedő

Felhasználó

Fizető
Földgáz-kereskedelmi szerződés minta Oldal: 2 / 2

MVM Partner Zrt.

