1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (IX. 28.) határozatához

Teljes ellátású közvilágítási célú
villamosenergia-adásvételi szerződés
Értékesítő ügyintéző: Horváthné Kiss Alexandra
Szerződés száma: AKV03-VE-11989-S-22

1. Kereskedő és Mérlegkörfelelős adatai
Neve:
Audax Renewables Kft.
Székhelye:
HU-1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.
Levelezési címe:
9020, Pf. 7017.
Cégjegyzékszáma:
Cg. 01-09-181155
Adószáma:
24765648-2-44
Bankszámlaszáma:
ING Bank 13700016-08102027
Képviselőjének neve:
Fejes Tibor István Ügyvezető Igazgató
Kapcsolattartó neve:
Audax Közigazgatási Vonal
Elérhetősége:
06 80 262 100, kozigazgatas@audaxrenewables.hu
www.audaxrenewables.hu
2. Felhasználó adatai:
Eplény Községi Önkormányzat
Szerződő fél neve1:

Székhelye1:
8413 Eplény

Veszprémi utca

64

ir.szám

út/utca/tér

házszám, emelet, ajtó

Levelezési címe1:
8413 Eplény

Veszprémi utca

64

ir.szám

út/utca/tér

házszám, emelet, ajtó

város/község

város/község

15568106-2-19

11748117-15568106

Adószáma1

Bankszámlaszáma1

0620360490

Kapcsolattartó neve1

Telefonszáma2

304_1000053475

Fiskál János

Képviselőjének neve1
Email címe2

1 Kötelezően töltendő mezők.
2 Használatban levő e-mail és mobilszám megadását kérjük az esetleges egyeztetésekhez.
3 Feleknek tudomása van arról, hogy a Kereskedő által kiállított számlák a Felhasználó nevére és adószámára (mint Vevő) kerülnek kiállításra, az Eltérő Fizető fél
adószáma az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján a számlán nem tüntethető fel, ezért az Eltérő Fizető fél ezen bizonylatok alapján ÁFA-levonásra nem jogosult,
illetve erre hivatkozva a Felhasználó, illetve Eltérő Fizető fél számlakifogással nem élhet.
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3. Szerződés feltételek
3.1. Jelen Szerződés létrejött a Kereskedő és Mérlegkörfelelős, valamint a Felhasználó (együttesen Felek, külön-külön
Fél) között az 1. sz. mellékletben felsorolt Felhasználás helyekre vonatkozóan alulírott helyen és időben az alábbi
feltételekkel: jelen Szerződés tárgya a Kereskedő által a Szerződésben meghatározott időtartamon belül a Felhasználó
teljes villamosenergia-igényének ellátása jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint.
3.2. A Felhasználó által fizetendő díjak
3.2.1. A villamos energia egységára (HUF/kWh). A villamosenergia-egységár a villamos energia díja mellett tartalmazza a
mérlegkör tagsági díjat. A szerződött villamosenergia-mennyiséget, egységárat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
3.2.2. A Felhasználó által fizetendő egyéb díjak
A szerződéses ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
(„VET”) 147. §-ban meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az áfát, valamint nem tartalmazza a vonatkozó
jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. A szerződéses
ár nem tartalmazza továbbá a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villa- mos energia
működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszközt és prémium típusú támogatási rendszer működési
támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszközöket (a továbbiakban: KÁT és Prémium pénzeszközök), melyekkel
kapcsolatos elszámolási szabályokat a VET 13. § és 13/A. § határozza meg. A KÁT és Prémium pénzeszköz mértékét
a Kereskedő minden hónapban a MAVIR Zrt. által közzétett áron számlázza. A KÁT és Prémium pénzeszközök végső
költségviselője a VET 13/A. § (2) bekezdés alapján a Felhasználó. A Felhasználó által fizetendő KÁT és Prémium
pénzeszköz a számlán külön soron kerül feltüntetésre.
A Felhasználóra továbbhárítható automatikusan minden olyan, a Kereskedő által is megfizetendő adó, adó módjára, vagy
egyéb módon és/vagy jogcímen megfizetendő pénzügyi teher, egyéb díj, ráfordítás, díjnövekmény vagy pénzeszköz, amely
a szerződéskötést követően hatóságilag, jogszabály vagy a felek érdekkörén kívül eső más módon kerül bevezetésre. A
Kereskedő a fentiek szerinti költségeket jogosult a Felhasználó által fizetendő díjba változatlan mértékben beépíteni,
feltéve, hogy ezt jogszabály nem zárja ki.
3.3. RHD Fizető:
A Felek havonkénti számlázásban és díjfizetésben állapodnak meg. Az általános rendszerhasználati díjakat a Kereskedő
fizeti meg az Elosztói Engedélyes részére az Üzletszabályzat 2.2. pontja szerinti rendszerhasználati díjak kezelésének díja
felszámítása mellett, majd a rendszerhasználati díjakat közvetített szolgáltatásként havonta, az energiával, valamint a
rendszerhasználati díjak kezelésének díjával egy számlában számlázza a Felhasználónak.
Elosztó felé a felhasználó közvetlenül fizeti meg. A hálózathasználati és hálózatcsatlakozási szerződéseket a
felhasználó közvetlenül köti meg a területileg illetékes Elosztói Engedélyessel, és ezek alapján a rendszerhasználati
díjakat is közvetlenül fizeti meg az Elosztói Engedélyesnek.
3.4. Árfixálás, ármódosítás
3.4.1. A villamosenergia-egységár fix díja az alábbi ármegállapítási időszakra („Ármegállapítási Időszak”) érvényes:
Kezdete
2023.01.01.

Vége
2023.12.31. -ig

-tól/től

A villamosenergia-egységár az Ármegállapítási Időszak végéig a Felek által nem módosítható. A Kereskedő az
Ármegállapítási Időszak lejártát megelőző legkésőbb 75 nappal ajánlhat új, az Ármegállapítási Időszak lejártát követő
időszakra szóló egységárat a Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó az új árat nem fogadja el, úgy a szerződést az
Ármegállapítási Időszak utolsó napját legalább 60 nappal megelőzően felmondhatja.
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3.5.

Az Ármegállapítási Időszakot követően a Kereskedő jogosult – a Felhasználó előzetes tájékoztatása után – minden
naptári negyedévben egy alkalommal, a negyedév első napjától kezdődő hatállyal egyoldalúan, az 1. sz. melléklet
szerinti villamos- energia-egységárat megváltoztatni. A Felhasználó a módosított árak közlésétől számított 15 napon
belül a szerződést írásbeli rendes felmondással a felmondás közlését követő hónap első napjára, de legalább 30 napos
felmondási idővel felmondhatja.
A Kereskedő a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó számlákat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes által
megadott, illetve leolvasott adatok alapján, az Elosztói Engedélyes adatküldéséhez igazodó ütemben állítja ki. Profilos
elszámolású Felhasználási helyek esetén a Kereskedő rész- és elszámoló számlákat állít ki. A részszámlákon a Mértékadó
Éves Fogyasztás (MÉF) 1/12-ed részét számlázza ki. Az elszámoló számlán a Mért fogyasztás alapján a jelen Szerződés
1. sz. melléklet szerinti egységárral kiszámított éves díjak és a részszámlákon már kiszámlázott díjak különbözete kerül
kiszámlázásra. Idősoros elszámolású Felhasználási hely esetében a Kereskedő az Elosztói Engedélyes által közölt 1/4-ed
órás terhelési adatok alapján minden hónapban elszámoló számlát állít ki.

Mellékletek
1. sz. melléklet: Szerződött felhasználási helyek listája a szerződött villamosenergia-mennyiséggel és egységárral
2. sz. melléklet: Megbízási szerződés, a Felhasználó nyilatkozata
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4.
A szerződés létrejötte és időtartama
4.1. Jelen Szerződés határozott időtartamú. A szerződés a Felek általi aláírással 2023.01.01. 00.00 órakor lép hatályba
és 2023.12.31.-ig ("Lejárat Napja") terjedő időszakra jön létre. Jelen Szerződés annak határozott időtartama alatt
rendes felmondással nem mondható fel. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés megkötésének
időpontjában, jelen Szerződés 1. sz. mellékletében feltüntetett Felhasználási helyekre vonatkozóan fennáll közöttük teljes
ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés, azt a szolgáltatásnyújtás kezdetével megszüntetik, és helyette a
jelen dokumentumban foglalt új, teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződést megkötik. Jelen Szerződés
a határozott időtartam lejártát követően határozatlan időtartamú, éves Fordulónapos szerződéssé alakul át, amennyiben
a Felhasználó a szerződésnek a határozott időtartam utolsó napjára vonatkozó megszüntetési igényét a Lejárat Napját
60 nappal megelőzően a felmondás szabályai szerint írásban nem közli. A Kereskedő a Lejárat Napját követő időszakra
vonatkozó villamosenergia-egységárat a Lejárat Napját 75 nappal megelőzően a Felhasználóval közli, ennek hiányában
a Szerződés változatlan villamosenergia-egységáron és feltételekkel marad érvényben és hatályban. Amennyiben a
szerződés határozatlan időtartamúvá válik, a Felek a szerződést rendes felmondással a Fordulónapra 60 napos
felmondási idővel írásban mondhatják fel. A Fordulónap az Ármegállapítási Időszak utolsó napját követő naptári nap,
majd ezt követően minden év ugyanezen naptári napja. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult Felhasználó a határozatlan
idejűvé átalakult villamosenergia adásvételi szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban felmondhatja. Felek
megállapodnak, hogy jelen Szerződés felmondására irányuló nyilatkozat legkorábban a Fordulónapot 12 hónappal
megelőzően közölhető. Amennyiben bármely Fél ennél korábbi időpontban közli a másik Féllel a felmondását, úgy az a
szerződés megszüntetését nem eredményezi.
4.2.

A szerződésfelmondást és a határozott időtartam lejártakori megszüntetési igényt a Kereskedő kizárólag
írásban, postai úton fogadja el. A Kereskedő jogosult a felmondás hatályosulását egy, az utolsó ajánlattételi
jog körülményeiről szóló nyilatkozat megtételéhez kötni, a 6.1 pont szerint. A felmondási idő a felmondásnak a
Kereskedőhöz történő beérkezésétől indul.
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A postázási cím: Audax Renewables Kft., 9020 Győr, Pf. 7017.
4.3. Bánatpénz
4.3.1. Amennyiben a Felhasználó a Szerződés aláírását követően, de a tényleges vételezés megkezdését megelőzően a
Szerződéstől Kereskedőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal eláll, köteles a Szerződésben meghatározott szerződött
mennyiség teljes díjának 30%-a megfelelő összeget bánatpénz jogcímen Kereskedő részére megfizetni. A Bánatpénz a
villamos energia adásvételi szerződéstől való elállás napján esedékes és a Kereskedő legkorábban ezen a napon jogosult
a Bánatpénzről számlát kiállítani a Felhasználó részére.
4.3.2. Amennyiben a Felhasználó nem áll el a Szerződéstől és nem is mondja fel a Szerződést a Szerződében írt feltételeknek
megfelelően, de ennek ellenére a Felhasználó ténylegesen nem veszi igénybe a Szerződésben meghatározott
szolgáltatást a Kereskedőtől, ezt a Felek úgy tekintik, hogy a Felhasználó a 4.3.1. pontban meghatározott elállási jogát
(ráutaló magatartással) gyakorolta és a bánatpénz fizetésére köteles az ott foglaltak szerint.
4.3.3. Amennyiben a Szerződés teljesítése: (i) a Felhasználónak felróható okból, illetve a Felhasználó érdekkörében felmerült
okból lehetetlenül; illetve ha (ii) a Szerződés azért nem lép hatályba, mert a Felhasználó harmadik féllel kötött
szerződésében foglalt utolsó ajánlattételi jogot másik kereskedő gyakorolja és emiatt a Felhasználó a villamos energia
vételezést a szállítási időszak kezdő időpontjában nem kezdi meg – feltéve, hogy a szerződésszegés vagy lehetetlenülés
oka nem Vis Maior vagy a Kereskedő szerződésszegése – úgy Felhasználónak a szerződött mennyiségből még el nem
fogyasztott mennyiség és a szerződéses ár szorzata, de minimum a teljes szerződött mennyiség Szerződés szerinti
díjának 30%-a összegű kötbért ("Nem Teljesítési Kötbér") kell fizetnie a Kereskedő részére.
4.4. Amennyiben a Felhasználónak a felmondás benyújtásakor tartozása van a Kereskedő felé, akkor a felmondás hatályát
veszti és a felek közti jogviszony változatlanul marad fenn. Amennyiben a Felhasználó továbbra is kívánja a szerződés
megszüntetését, ezt a hátralék kiegyenlítése után a felmondási jogismételt gyakorlásával érheti el. Amennyiben a
Felhasználó a Kereskedővel megkötött bármely villamosenergia-adásvételi szerződéséből adódó bármely fizetési
kötelezettségének az abban foglaltak szerint nem tesz eleget, úgy a Kereskedő jogosult a Felhasználóval megkötött
bármely villamosenergia-adásvételi szerződését azonnali hatállyal felmondani.
5.
A Felhasználó kötelezettségvállalása
5.1. A Felhasználó vállalja, hogy a Kereskedő által szállított villamos energiát átveszi, és annak jelen Szerződés szerinti díjait
és a továbbszámlázott rendszerhasználati díjakat - amennyiben a Felek ebben állapodnak meg - a Kereskedő számára a
Szerződés rendelkezései szerint megfizeti.
5.2. A Felhasználó a számlák összegét a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történő banki átutalással egyenlíti ki.
5.3. A Felhasználó a számlák összegét azok kiállításától számított 12 naptári napon belül egyenlíti ki.
5.4. A Felhasználó kijelenti, hogy a Szerződés hatálybalépésének Üzletszabályzatban és ÁSZF-ben rögzített előfeltételei
teljesültek, ezért a Szerződés hatályba lépésének nincs akadálya. A Felhasználó a hatályba lépési feltételek változása
esetén haladéktalanul értesíti a Kereskedőt a változásról.

Mellékletek
1. sz. melléklet: Szerződött felhasználási helyek listája a szerződött villamosenergia-mennyiséggel és egységárral
2. sz. melléklet: Megbízási szerződés, a Felhasználó nyilatkozata
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5.5. A beépített teljesítmény adatokban történő változás esetén (növekedés vagy csökkenés, bővítés vagy korszerűsítés)
a Felhasználót az adott hónap 20-áig adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Kereskedő felé, a Műszaki átadási
jegyzőkönyvben szereplő és a következő hónap 1-jétől érvényes teljesítményadatról.
6.
Egyéb rendelkezések
6.1. Utolsó ajánlattételi jog
6.1.1. Arra az esetre, ha a Felhasználó jelen Szerződés megszűnését követő időtartamra vonatkozóan más kereskedő(k)től
villamos energia adásvételére vonatkozó ajánlatot kap, jelen Szerződés Kereskedőjének ún. utolsó ajánlattételi joga van.
Ezen jog alapján a Felhasználó vállalja, hogy a Kereskedővel az ajánlat beérkezését követő 2 munkanapon belül írásban (a
lastcall@lc-energia.hu e-mail címre vagy az Audax Renewables Kft., 9020 Győr, Pf. 7017. postai címre) küldött cégszerű
aláírással ellátott dokumentumban közli a lényeges ajánlati feltételeket a mindenkori piaci sztenderdeknek megfelelően
és mértékegységekkel az Üzletszabályzat szerinti részletezettséggel. Utolsó ajánlattételnek kizárólag ajánlat, vagy
szerződés tekinthető, ajánlattételre felhívás, vagy tender kiírás nem. Amennyiben a Kereskedő az ajánlati feltételek
közlésétől számított 5 munkanapon belül a Felhasználótól kapott - vagy annál a Felhasználó számára egyértelműen
kedvezőbb - feltételekkel a Felhasználó ellátását vállalja, és az erről szóló nyilatkozatát a Felhasználónak írásban
(ideértve az elektronikus levelezést is) megküldi, úgy a közölt feltételekkel a szerződés a Felhasználó és a Kereskedő
között joghatályosan létrejön. A Kereskedő a létrejött szerződést írásba foglalva 15 munkanapon belül megküldi a
Felhasználónak.
6.1.2. Amennyiben a Szerződést a Felhasználó mondja fel, úgy a Kereskedő jogosult a Felhasználótól egy, az utolsó ajánlattételi
jog teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot bekérni, amelynek a szerződés tervezett megszűnését megelőző hónap 20.
napjáig kell megérkeznie a Kereskedő címére. A Felhasználó felmondása csak akkor hatályosul, ha a Kereskedő által
küldött nyomtatványon nyilatkozik az utolsó ajánlattételi jog teljesítéséről a fenti határidőig, és az abban foglalt ajánlati
feltételeket a Kereskedő biztosítani nem tudja, illetve a tartozásvizsgálat alapján a Felhasználó nem rendelkezik lejárt
tartozással.
6.1.3. Egyetemes szolgáltatásra jogosult Felhasználó vállalja, hogy a jelen Szerződés határozott időtartama alatt a 6.1.1. pont
rendelkezései szerint jár el. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult Felhasználó a szerződés határozatlan időtartama alatt
vállalja, hogy amennyiben más kereskedő(k)től villamos energia adásvételére vonatkozó ajánlatot kap, csak a Kereskedő
utolsó ajánlatának értékelését követően dönt a következő időszakra vonatkozó szerződéses partnere kiválasztásáról.
6.1.4. Jelen pontban feltüntetett utolsó ajánlattételi jog elfogadásáért a Kereskedő 0,5 Ft/kWh kedvezményt nyújt a nettó
energiadíjból a Felhasználó részére, amely kedvezményt az 1. sz. mellékletben feltüntetett árak már tartalmazzák.
Amennyiben a Felhasználó az utolsó ajánlattételi jogot a fentiek szerint nem biztosítja, úgy az olyan a VET 47/B. §
(3) b) pont szerinti nem teljesített szerződéses feltételnek minősül, amelyre tekintettel a Felhasználó felmondása nem
hatályosul, kivéve, ha szerződéses kötelezettségét a megadott póthatáridőben teljesíti és a Kereskedő a közölt legjobb
ajánlati feltételeket nem adja meg.
6.2. Szerződésmegszüntetési díj
Amennyiben a Felhasználó a szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, vagy határozatlan idejű szerződés esetén
fordulónap előtt felmondási ok nélkül meg kívánja szüntetni, írásban kezdeményezheti a szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetését a Kereskedőnél. Amennyiben a Kereskedő a közös megegyezéssel történő megszüntetéssel
egyetért, a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését – a kereskedőváltás miatti szerződésmegszüntetés
esetét kivéve – szerződés megszüntetési díj megfizetéséhez kötheti, amelynek összege az ÁSZF 7.4. pontja szerint
kerül kiszámításra. A szerződés megszűntetési díj összege a Szerződés alapján elfogyasztani vállalt villamos energia
mennyiség (MÉF) és a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése időpontjáig elfogyasztott mennyiség
különbözetének 30%-a és a szerződéses ár szorzatával egyenlő.
6.3. Elévülés
A jelen Szerződésből eredő polgári jogi igények a követelés esedékességének napján hatályos jogszabályi rendelkezések
szerinti időben évülnek el.
7.
Vegyes rendelkezések
7.1. A Kereskedő működését a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által elfogadott Villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzata szabályozza. Ezen Üzletszabályzat alapján a Kereskedő az általa kötött teljes ellátás alapú
villamosenergia-adásvételi szerződésekre vonatkozóan Általános Szerződési Feltételeket dolgozott ki (ÁSZF), amelynek
hatályos változata a Kereskedő honlapján elérhető (www.audaxrenewables.hu), és amely jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezi. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felek jogviszonyára az ÁSZF, valamint az
Üzletszabályzat rendelkezései irányadók. A Felhasználó nyilatkozik, hogy az ÁSZF-et megismerte, és annak tartalmát
magára nézve kötelező jelleggel elfogadja. Amennyiben a jelen Szerződés és bármilyen egyéb, a jelen Szerződés
megkötésével kapcsolatos dokumentum között (ideértve az Üzletszabályzat és az ÁSZF rendelkezéseit is) eltérés vagy
ellentmondás van a jelen Szerződést kell alkalmazni. A Felhasználó kérése esetén a hatályos Általános Szerződési
Feltételeket a Kereskedő megküldi részére. A Felek kizárják a Ptk. 6:63. § (5) alkalmazását, azaz jelen Szerződésnek nem
része a Felek között esetlegesen korábban kialakított vagy iparági szokás, gyakorlat.
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7.2. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és annak hatályba lépésének feltétele az 1. sz. melléklet a felhasználási

Mellékletek
1. sz. melléklet: Szerződött felhasználási helyek listája a szerződött villamosenergia-mennyiséggel és egységárral
2. sz. melléklet: Megbízási szerződés, a Felhasználó nyilatkozata
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Teljes ellátású közvilágítási célú
villamosenergia-adásvételi szerződés
Szerződés száma: AKV03-VE-11989-S-22
helyekről, a mértékadó éves fogyasztásról (MÉF) és a szerződéses árakról (Szerződött felhasználási helyek listája a
szerződött villamosenergia-mennyiséggel és egységárral), amennyiben jelen Szerződés megkötése kereskedőváltással
jár, a 2. sz. mellékletben rögzített Megbízási szerződés, a Felhasználó nyilatkozata. A Megbízási Szerződés önálló
szerződéses léttel bír. A jelen Szerződés mellékletét képezi továbbá eltérő fizető megléte esetén a 3. sz. melléklet az
egyes felhasználási helyek Felhasználótól eltérő Fizetőiről, illetve amennyiben Felhasználó rendelkezik háztartási méretű
kiserőművel, az 5. sz. melléklet, a HMKE üzemeltető Felhasználó termelési, fogyasztási nyilatkozata.
7.3. Energiahatékonysági tájékoztatás
A Kereskedő energiahatékonyságot javító intézkedései, programjai, az energetikai tanúsítók, valamint az energetikai
auditálást végző személyek és szervezetek, továbbá az energetikai fogyasztói tanácsadó ill. érdekvédelmi szervezetek
elérhetőségei megtekinthetőek honlapunkon, a www.audaxrenewables.hu/energiahatekonysag elérhetőségen.
7.4. Az ajánlat érvényessége
Jelen szerződéses ajánlat 2022.10.06.-ig érvényes, illetve amennyiben a Kereskedő meghosszabbítja az akciót, az akció
érvényességének végéig. Amennyiben jelen szerződéses ajánlat a Felhasználó részéről elfogadásra kerül az ajánlati
kötöttség időtartama alatt, a Kereskedő és a Felhasználó között a szerződést létrejöttnek kell tekinteni.

A fentiek tanúsításaként a Felek képviselői a jelen Szerződést – amely 1 eredeti példányban készült – gondos áttanulmányozás
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a
lenti keltezéssel aláírták.

Budapest
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Eplény Községi Önkormányzat,
mint Szerződő fél képviseletében

Audax Renewables Kft.
képviseletében Fejes
Tibor

Pénzügyi ellenjegyző:
Veszprém, 2022. szeptember …
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Fazekas Ildikó
Pénzügyi Iroda
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Mellékletek
1. sz. melléklet: Szerződött felhasználási helyek listája a szerződött villamosenergia-mennyiséggel és egységárral
2. sz. melléklet: Megbízási szerződés, a Felhasználó nyilatkozata
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Szerződött felhasználási helyek listája
a szerződött villamosenergia-mennyiséggel és egységárral
1. sz. melléklet
Szerződés száma: AKV03-VE-11989-S-22

Felhasználási helyek listája
Mérési pont (POD)
azonosító1

8413, Eplény, Veszprémi utca

HU000110-11-S00000000000000020026 12 000
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Felhasználási hely címe

Mértékadó
éves fogyasztás
kWh

1 Mérési pont azonosító: 33 karakter hosszúságú azonosító, havi számlája második oldalán a bal felső sarokban van feltüntetve.
2 a szerződés 3.4 pontja szerint
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Profilbesorolás

Villamos
energia (fix)
ára
HUF/kWh2
2023

közvilágítás

187,96

Megbízási szerződés,
a Felhasználó nyilatkozata
2. sz. melléklet
Szerződés száma: AKV03-VE-11989-S-22

1. Kereskedő és Mérlegkörfelelős adatai

Neve:
Székhelye:
Levelezési címe:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Képviselőjének neve:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma, e-mail címe:

Audax Renewables Kft.
HU-1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.
9020, Pf. 7017.
Cg. 01-09-181155
24765648-2-44
ING Bank 13700016-08102027
Fejes Tibor István Ügyvezető Igazgató
Audax Közigazgatási Vonal
06 80 262 100, kozigazgatas@audaxrenewables.hu

2. Felhasználó adatai:
Eplény Községi Önkormányzat
Szerződő fél neve1:

Székhelye1:
8413 Eplény

Veszprémi utca

64

ir.szám

út/utca/tér

házszám, emelet, ajtó

Levelezési címe1:
8413 Eplény

Veszprémi utca

64

ir.szám

út/utca/tér

házszám, emelet, ajtó

város/község

város/község

15568106-2-19

11748117-15568106

Adószáma1

Bankszámlaszáma1

Kapcsolattartó neve1

Képviselőjének neve1

Telefonszáma2

Email címe2

Jelenlegi Kereskedő: MVM Next Zrt. (végső menedékes)
Jelenlegi Kereskedővel fennálló szerződés megszűnésének lehetséges dátuma:
2022.12.31.

304_1000053475

Jelenlegi szerződése 30

napra mondható fel.

1 Kötelezően töltendő mezők.
2 Használatban levő e-mail és mobilszám megadását kérjük az esetleges egyeztetésekhez.
3 Feleknek tudomása van arról, hogy a Kereskedő által kiállított számlák a Felhasználó nevére és adószámára (mint Vevő) kerülnek kiállításra, az Eltérő Fizető fél
adószáma az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján a számlán nem tüntethető fel, ezért az Eltérő Fizető fél ezen bizonylatok alapján ÁFA-levonásra nem jogosult,
illetve erre hivatkozva a Felhasználó, illetve Eltérő Fizető fél számlakifogással nem élhet.
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Megbízási szerződés,
a Felhasználó nyilatkozata
2. sz. melléklet
Szerződés száma: AKV03-VE-11989-S-22
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3. Szerződéses feltételek
Jelen Szerződés létrejött egyrészről a Kereskedő és Mérlegkörfelelős, másrészről a Felhasználó (együttesen Felek, külön-külön Fél)
között jelen szerződés 4. pontjában rögzített Felhasználási hely(ek)re vonatkozóan alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
a) Jelen Szerződés aláírásával a Felhasználó megbízza és meghatalmazza a Kereskedőt, hogy
- a Felhasználási helyre vonatkozó, a területileg illetékes egyetemes szolgáltatóval/villamosenergia-kereskedővel
fennálló egyetemes versenypiaci villamosenergia-vásárlási szerződést helyette és nevében felmondja;
- egyidejűleg a területileg illetékes Elosztói Engedélyestől helyette és nevében valamennyi olyan adatot és dokumentumot megkérjen, amely a Felhasználó felhasználási helyének villamosenergia-ellátásához szükséges;
- a Felhasználási hely tekintetében a Felhasználó nevében a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél a hálózathasználati és hálózati csatlakozási szerződést megkösse.
Ez a meghatalmazás nem terjed ki a hálózati hibabejelentésekre.
b) A Felhasználó szavatol azért, hogy a Kereskedő részére a fenti szerződések megkötése érdekében átadott adatok
a valóságnak megfelelnek.
c) Az átadott adatok pontatlanságából vagy elégtelenségéből származóan a Kereskedőt felelősség nem terheli.
A Felhasználó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen megbízás alapján kötött szerződésekből
származó jogok a Felhasználót illetik, illetve a kötelezettségek a Felhasználót terhelik. A jelen megbízás alapján
megkötött szerződésből fakadó jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, kötelezettségek teljesítéséért a Felhasználó
tartozik felelősséggel, felróható magatartásából vagy mulasztásából eredő károkért a Kereskedő nem felel.
d) A megbízás és a meghatalmazás a Felhasználó és a Kereskedő között fennálló jogviszony – bármely okból történő
megszűnésével egyidejűleg a Felek külön intézkedése vagy nyilatkozata nélkül megszűnik.
e) A megbízást a Felhasználó erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. A Kereskedő a
megbízást csak a Felhasználó nyilvánvaló rosszhiszeműsége, szerződésszegése, vagy nem megfelelő adatszolgáltatása
esetén jogosult, írásban felmondani.
f) Jelen megbízás az aláírás napján lép hatályba. A jelen megbízás határozatlan időtartamra jön létre.
A Felhasználó a jelen megbízással egyidejűleg kijelenti, hogy:
- saját elhatározásából teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződést köt az Audax Renewables Kft.-vel;
- az Audax Renewables Kft.-től az adásvételi szerződést, valamint az adásvételi szerződésen feltüntetett összes mellékletet hiánytalanul átvette;
- elolvasta, megértette és elfogadta az adásvételi szerződés minden feltételét és rendelkezését, különös tekintettel az
Általános Szerződési Feltételekre, a díjakra, az azokkal kapcsolatos feltételekre, a hatályba lépésre és a szerződés
felmondására vonatkozó rendelkezéseket;
- valamennyi a villamos energia adásvétellel, illetve annak dokumentumaival kapcsolatos kérdésére megfelelően részletes felvilágosítást kapott és az eljárással elégedett.
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Mértékadó
éves fogyasztás
kWh

Megbízási szerződés
a Felhasználó nyilatkozata
2. sz. melléklet

Felhasználási hely azonosító (POD)1

12 000

Szerződés száma: AKV03-VE-11989-S-22
Felhasználási helyek listája
Felhasználási hely címe

HU000110-11-S00000000000000020026
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1 Mérési pont azonosító: 33 karakter hosszúságú azonosító, havi számlája másodikoldalán a bal felső sarokban van feltüntetve.

8413 Eplény, Veszprémi utca
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