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Tisáelt Ugyfelünk!

Tájékoáatjuk, hoEy az Ön Társaságunkhoz intézett igénybejelentése aiapján az
adatmódosítást ügyfél-információs rendszerünkben elvégeztük, ezzel egyioe.luteg
elkészítettük Önnek új szerződés tervezetét.

Felhilvjuk figyelmét, hogy az aláínt villamosenergia-vásárlási szerzódés fontos
doktlltlentunn a szolgáliatás teljesítéséhez, ezéft amennyli§g. mindent rendben talál,
áttanulmányozás után írja alá a szerzödés teruezetet, és juttassa el annak egy a!áírt
példányát társaságunknak, A iervezeiben javítás nem végezhető. Ha hibát talál benne,
kérjük, jelezze a helyi tarifával hívhaió e-vonalunkon, (06-40-82-22-82) ahol ügyintézőink
készséggel állnak rendelkezésére.

Tájékoztatjuk, hogy a meEküldött szerződések akkon tekinthetőek hatályosnak ,ha a villamosenergia-vásárlási szerződés szabályosan aláírtan, favítástól,
kieEészíEéstől rnentesen vlsszaérkezlk társaságunkhoz.

Együttműködését előre is köszönjük.

Melléklet: 2*2 példány villamos energia-vásárlási szerződés + 1 példány Ászr

Tisáelettel:
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Nyilvántadó cé9bíróság néVe: cson9rád lvlegyei Bíróság
cégjegyzékszám: 06-1 0-000056
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Egyetemes szolgáltatás keretében történő Szerződés szám: 27155366

Vitlamosenergia_vásárlási Szerződés Felhasználási helY: 400531486

Bekötés: 10894301

Érkezett: Fizető szám: 1 10000964202

Vonalkód: Üzletipartnerszám: 1005079282

1 . szerződő felek adatai
1.1 Az egyetemes szolgáltató adatai

EnqedéIves neve: EDF DÉMÁSZ Zrt Céoieovzékszáma: 06-1 0-000056

Székhelve: 6720 Szeoed KLAUZAL TER 9. Honlap: www.edfdemasz.hu Adószám: 1 0734441 -2-44

1.3. Szám]afizető adatai
(a továbbiakban: Fizető, amennyiben más mint a Felhaszná!ó)

í.2. Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) adatai

Neve / Cég neve: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Anyja neve /
cégjegyzékszám:

Adószám: 15725211-1-04

Szüietéskori név,
születési hely, idő:

Lakcím / Székhely: 5666 Medgyesegyháza
KOSSUTH LAJOS TÉR 1

Értesítési cím: lr.szám,
település:

5666 Medgyesegyháza
KossUTH LA.Jos TÉR 1

Telefonszám: +3668440000 E-mail círn:

Felhasználási hely
használatának jogcírne:

tulajdonos

számlavezető
pénzintézet neve: í)-(,Q 'L,C,j,k l,. !-r,t3i,39*-:;s:,il.s-*.J h§ri*,
számlaszáma:

Fizetés módja: Átutalás

Neve / Cég neve:

Anyja neve /
cégjegyzékszám:

Adószám:

születéskori név,
születési hely, idő:

Lakcím / Székhely:

Értesítési cím:

Telefonszám: E-mailcím:

számlavezetó
pénzintézet neve:

Fizetés módja:

2. Felhasználási hely, csatlakozási pont adatai

Mérési (elszámolási) pont
azonosító (POD}:

HU00031 0F1 1 -S,1 0000000000001 827646

Felhasználási hely címe: 5666 Medgyesegyháza DÓZSA GYÖRGY UTCA 3.

3. A villamos energia felhasználás célja a felhaszná!ási helyen

nem lakossági

EDF DEMASZ zí1. Uzletszabályzat M.4 bizonylati űrlap Hatályos: 2012,03.27
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4. A felhasználási helyre értékesített villamos energia elszámolására alkalmazott, egyetemes szolgáltatói árBzabás
ldőszakos (B Alap) árszabás

5. A szerződés idóbeli hatálya
Jelen szerződés az Egyetemes Szolgáltató általi kézhezvétel napján jön létre határozatlan időre.
A hatályba lépés kezdete:
-felhasználó változás esetén: a felhasználási hely átadás-átvételének napja, ennek hiányában a mérőhely-ellenőrzés napja. A
hatályba lépés feltétele: mérőhely-ellenőrzés megvalósulása.
-új bekapcsolás vagy ideiglenes vételezés esetén: a mérőhely bekapcsolásának a napja,
-kereskedőváltással az Egyetemes Szolgáltatóhoz történő áttérés esetén: a kereskedőváltás megvalósulásának a napja.

6. A szerzódés tárgya
A jelen szerződés tárgya villamos energia, mint termék értékesítése és megvásárlása. A felhasználási hely az Egyetemes
Szolgáltató mérlegkörébe tartozik. Az Egyetemes Szolgáltató biztosítja a Felhasználó felhasználási helyére a viltamos energiát.
A Felhasználó vállalja, hogy az Egyetemes Szolgáltató által számára értékesített villamos energia jelen szerződés szerinti árát,
díjait, a szerződés rendelkezései szerint megfizeti az Egyetemes Szolgáltató részére.

7. MeEbízás a hálózati szerződések kezelésére
Felhasználó jelen szerzőCés aláírásával megbízza az Egyetemes Szolgáltatót, hogy a jelen szerződésben megjelölt
felhasználási hely tekintetében a Felhasználó nevében a területileg illetékes Elosztói Engedélyessel a hálózathasználaii
szerződést megkösse, az Elosztói Engedélyes részére a hálózathasználati szerződés alapján fizetendő rendszerhasználati díjat
megfizesse azzal, hogy az így megfizetett összeget jogosult az Egyetemes Szolgáltaió a Felhasználónak tovább számlázni, A
Felhaszná|ó megbízását az Egyetemes Szolgáltatói engedélyeshez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal vonhatja vissza azzal, hogy
a megbízás az írásbeli nyilatkozat átvétele hónapjának utolsó napjának 24.00 órájakor szűnik meg. A megbízás részletes
szabályait az Egyetemes Szolgáltató üzletszabályzata tartalmaz7a.

8, Zárő rendelkezések
Amennyiben a felhasználó,a kereskedő részéi-e kíván villamos energiát átadni, abban az eseiben a jelen szerződés módosítása
rlálik szükségessé. A lrálózathasználaii szerződés megszűnése esetén jelen szerződés is megszűnik.
Jelen szerződésben nem szabályozo'ii kérdésekben a szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételekben, az
Egyetemes Szolgáltató üzletszabályzatá5an, valamint a2007, évi LXXXVI. tv-ben és kapcsolódó jogszabályokban foglaliak az
irányadók. Felhasználó tudomásui veszi, hogy a íent közölt adatait, valamint kapcsolattartás és tájékoztatás céljából az álíala
megjelölt elérhetóségi aciatokat az EDF DÉMÁSZ Zrt. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. előírásait betartva
kezeli.
Kifejezeii hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a "Felhasználói illetve Fizető adatok" mezőben megacioii személyes adatok
felhasználásával az EDF DÉIviÁSZ Zii. reklámnak minősülő ajánlatokr,ól közveilen megkei,esés módszei,ével, így különösen
postai úion, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszközzel tájékoztasson.

Amennyiben a hozzájárulást nem kívánja megadni, kérjük, azt a l(öVetkező mezőben X-el jelölje: Felhaszná!ó: ! F'izető: l
Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy tartozás esetén az értesítést az EDF DÉMÁSZ Zr1. az átvételt igazoló módon,
elektronikus úton küldje meg részemre az általam megadott e-mail címre.
Amennyiben a hozzájárulást nem kívánja meEadni, kérjük, azt a következő mezöben X-el jelölje: Felhasználó: I Fizető: l
A Szerződésben íoglaltakat Felek átolvasás uián, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Melléklet: 1 példány ÁltaIános Szerződési Feltételek
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Aláírás:Aláírás: fu,
(cégszerű aláírás esetén bélyegző lenyomata is szükséges)

Baja, 2012. november 07.
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