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Szerződéstervezet
TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
(Tervezet)
A jelen Szerződés létrejött
egyrészről az ………………………………………. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő"
illetve "Mérlegkörfelelős")

Székhelye:

…………………………

Cégjegyzékszáma:

…………………………

Adószám:

…………………………

Bankszámla száma:

…………………………

Képviselője:

…………………………

Kapcsolattartója:

…………………………

másrészről a VASAS Sport Club mint Felhasználó (továbbiakban, mint "Felhasználó")
Székhelye:

1139 Budapest, Fáy utca 58.

Nyilvántartási száma:

Főv.-i Törvényszék 01-02-0000665

Adószám:

19806574-2-41

Képviselője:

Markovits László András elnök

között az 3. sz. mellékletben meghatározott felhasználási helyekre (a továbbiakban felhasználási
helyek) vonatkozóan (a Kereskedő és a Felhasználó, a továbbiakban együttesen: a „Felek”) alulírott
helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Felek rögzítik, hogy Felhasználó 2018. évre vonatkozóan villamos energia ellátási közbeszerzési eljárást
írt ki (………………………. számú közbeszerzési eljárás), amelyet Kereskedő nyert meg.
Jelen szerződés alapját a fenti számú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, kapcsolódó
dokumentációjában, valamint Kereskedő nyertes ajánlatában foglaltak képezik.
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Kereskedő kötelezi magát, hogy a közbeszerzési ajánlatának megfelelően a jelen egyedi szerződésben
fogalt paraméterek elsőbbséget élveznek Kereskedő jóváhagyott (jóváhagyó: Magyar Energetikai- és
Közmű Hivatal) Üzletszabályzatában és Általános Szerződéses Feltételeiben rögzítettekhez képest.
Jelen Szerződésben nem szabályozott pontok esetén Eladó Üzletszabályzatában és Általános
Szerződéses Feltételeiben rögzített paraméterek irányadóak.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Jelen Szerződés tárgya a Kereskedő által a Szerződésben meghatározott időtartamon belül a
Felhasználó részére a Szerződésben meghatározott villamos teljesítménnyel történő rendelkezésre
állás és a Felhasználó teljes villamos energia igényének ellátása a Szerződésben és annak
mellékleteiben meghatározott feltételek szerint.
Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek, amely Jelen
Szerződéssel egy időben lép életbe és azzal együtt szűnik meg, önálló szerződéses léttel nem bír.
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.
2. VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL
2.1. Szerződött villamos energia mennyiség
Kereskedő kötelezi magát arra, hogy a szerződés időtartama alatt a Felhasználó mindenkori igénye
szerinti villamos energia mennyiséget a csatlakozási pontokon keresztül a területileg illetékes Elosztói
Engedélyes közreműködésével leszállítja.
A szerződött mennyiség 4 039 000 kWh a Szerződés időtartamára.
A szerződött villamos energia mennyiség alapján Felhasználó éves mennyiségi tolerancia sávot nem
vállal.
Felek a szerződött villamos energiára vonatkozóan mennyiségi korlátokat nem határoznak meg.
2.2. Szerződött mennyiségtől való eltérés kötbére
Felek a 2.1. pontban mennyiségi korlátokat nem határoznak meg, ezért Felhasználót nem terheli a
Szerződött mennyiségtől való eltérés esetén semmiféle kötbér vagy pótdíj.
2.3. Teljesítés helye
A Kereskedő kötelezettségeinek teljesítési helye az átviteli hálózat. A Szerződés szerinti teljesítés akkor
következik be, ha a Felhasználó számára a Szerződés szerinti, általa igényelt villamos energia az átviteli
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hálózaton a rendelkezésére állt.
A villamos energia elosztása (eljuttatása) az átviteli hálózaton a felhasználó csatlakozási pontjára a
területileg illetékes Elosztói Engedélyes(ek) feladata és felelőssége.
2.4. A Felhasználó vállalja, hogy az előző pont szerint átadott villamos energiát átveszi (a továbbiakban
Átadott Villamos Energia), és annak jelen Szerződés szerinti energiadíját a Kereskedő számára a
Szerződés rendelkezései szerint megfizeti.
3. MENNYISÉGI ELSZÁMOLÁS
A távmért fogyasztási helyek tárgyhavi 1/4 órás átlagteljesítményeire, valamint az elfogyasztott
villamos energia mennyiségére vonatkozó tárgyhavi elszámolási adatokat a területileg illetékes Elosztói
Engedélyes továbbítja a Kereskedőnek.
A Kereskedő és a Felhasználó közötti elszámolás az Elosztói Engedélyes(ek) által közölt adatokon
alapul, a felek ezt tekintik az Átadott Villamos Energiának.
4. AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA DÍJA
A jelen Szerződés időtartama alatt átadott villamos energiáért fizetendő díj mértékére és
elszámolásának módjára vonatkozó rendelkezéseket a Szerződés 5.5. pontja, valamint az 1. számú
melléklete tartalmazza.
Az általános rendszerhasználati díjak (rendszerirányítási díj, rendszerszintű szolgáltatások díja, átviteli
díj, elosztási díj) a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendeletben
kerültek meghatározásra. Az általános rendszerhasználati díjakat a Felhasználó közvetlenül fizeti meg
a területileg illetékes Elosztói Engedélyes(ek) részére.
5. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1. A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának (továbbiakban:
számviteli bizonylatnak) a kötelezett Fél részére történő benyújtásával érvényesítik a jelen
Szerződésben meghatározott bármely jogcímen járó összegekkel kapcsolatos jogaikat.
5.2. A Kereskedő a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó számlákat minden esetben a tárgyhónapot
(elszámolási időszakot) követő hó 15. napjáig nyújtja be számláját a Felhasználó fogyasztási helyei
részére külön-külön. A számlázás a - jelen Szerződés 1. számú Mellékletében rögzített számítási
metodikával - HUF-ban történik.
Felhasználó HUF-ban fizeti az energia díjat, így minden egyéb díjtétel is (pl: MAVIR pénzeszközök,
jövedéki adó) HUF-ban kerül kiszámlázásra.
A szerződéses egységár nem tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény” 13. §
(1) bekezdése szerinti és prémium pénzeszköz mértékét.
Ezen pénzeszközök elszámolása az átviteli rendszerirányító (MAVIR Zrt.) által az adott hónapra
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közzétett értékben kerül elszámolásra a teljes villamos energia mennyiségre, a villamos energia
számlán külön tételként feltüntetve.
5.3. A benyújtott számla kifizetése a Felhasználó egyes fogyasztási helyei által a Kbt. 130. § (1), (5)-(6)
bekezdése figyelembevételével, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján,
átutalással kerül kiegyenlítésre, 30 napos fizetési határidővel, teljesítési igazolás alapján, a
jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében.
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelően
kerülhet sor.

5.4. Késedelmes fizetés.
Az esedékességi határidőre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén Kereskedő
minden késedelmes napra vonatkozóan a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatnak megfelelő
késedelmi kamatot jogosult Felhasználó felé kiszámlázni.
5.5. A számlázás menete
5.5.1 A Kereskedő a Felhasználó felé havonta számlákat állít ki az 3. Sz. Mellékletben részletezett
fogyasztási helyek szerinti bontásban, amely tartalmazza:
•
•
•
•
•
•

a havi energiaszámla összegét
a jövedéki adó összegét
a KÁT pénzeszköz költségét
MAVIR VET 147.§ szerinti pénzeszközök költségét
egyéb más, esedékes költség, ill. díj összegét
az ÁFA-t

5.6. Kereskedő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Kereskedő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
A külföldi adóilletőségű Kereskedő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Kereskedőre
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁS
6.1. A Felhasználó adatszolgáltatási kötelezettségeit jelen Szerződés 2. számú melléklete szabályozza.
6.2. A Felek az értesítéseket lehetőleg e-mail-ben (vagy esetleg az internet kapcsolat hibája esetén,
faxon) juttatják el egymásnak az értesítés szabályai szerint az alábbi kapcsolattartó személyek részére.
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6.3. A Kereskedő és a Felhasználó között a kapcsolattartás az alábbi személyek között kerül
lebonyolításra:
Kereskedő részéről:
Szerződéssel kapcsolatos ügyekben:
név
beosztás
e-mail
telefon
telefax

Számlázással kapcsolatos ügyekben:
név
beosztás
e-mail
telefon
telefax
Felhasználó részéről:
Szerződéssel kapcsolatos ügyekben:
név

Szabó-Pap Gergely

beosztás

elnökhelyettes

e-mail

g.szabopap@vasassc.hu

telefon

06-1-320-9457; 06-20-943-9686

telefax

06-1-329-6073

5

Szerződéstervezet
Vasas Sport Club
Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club részére 2018. évre

Számlázással kapcsolatos ügyekben:
név

Szabó-Pap Gergely

beosztás

elnökhelyettes

e-mail

g.szabopap@vasassc.hu

telefon

06-1-320-9457; 06-20-943-9686

telefax

06-1-329-6073

7. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE
7.1. A Szerződés időtartama:
A Felek a jelen Szerződést határozott időtartamra kötik, amely időtartam 2018.01.01.-én 00:00 órakor
kezdődik, és 2018.12.31.-én 24:00 órakor ér véget (a lejárat időpontja).
A Szerződés a határozott időtartam leteltével a Felek külön jognyilatkozata nélkül megszűnik.
Kereskedői ÁSZF szerződés-megszüntetéssel kapcsolatos rendelkezései érvényüket veszítik az alábbiak
kapcsán:




A szerződés-meghosszabbítás körülményeiről,
Last-call opció (utolsó ajánlattételi jog) érvényesítéséről
Felhasználó felmondással/ szerződés megszüntetéssel kapcsolatos nyilatkozattételi
kötelezettségéről
Kereskedői ÁSZF szerződés-megszüntetéssel, kereskedőváltással kapcsolatos további rendelkezései
érvényben maradnak.
7.2. Szerződés megszűnése/megszüntetése
7.2.1 A Felek a jelen Szerződést rendes felmondással nem szüntethetik meg.
7.2.2 Bánatpénz
Amennyiben a Felhasználó a szerződés aláírását követően, de a tényleges vételezés megkezdését
megelőzően a szerződéstől eláll, úgy a Kereskedő jogosult a villamos energia adásvételi szerződés
alapján elfogyasztani vállalt minimális villamos energia mennyiségből a szerződésszegés miatt el nem
fogyasztott mennyiség és a szerződéses ár szorzatának megfelelő összeget, minimális villamos energia
mennyiség meghatározása hiányában a szerződött mennyiségből még el nem fogyasztott mennyiség
szerződés szerinti díját, de minimum a teljes szerződött mennyiség szerződés szerinti díjának 20%-át–
bánatpénz jogcímén – az elállás közlésével egyidejűleg a Felhasználó részére kiszámlázni.
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7.2.3 Meghiúsulási kötbér
Amennyiben a Kereskedőnek felróható okokból a szerződés teljesítése meghiúsul, úgy a Felhasználó –
meghiúsulási kötbér jogcímén – a teljes szerződött mennyiség szerződés szerinti díjának 20%-nak
megfelelő összegre jogosult. Nem számít meghiúsulásnak amennyiben a 2007. évi LXXXVI. törvény
(VET) 36. §-ban meghatározott körülmények állnak fenn.
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1. A Kereskedő működését a Kereskedőnek a Magyar Energetikai És Közmű-szabályozási Hivatal
(MEKH) által elfogadott Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata szabályozza. Az
Üzletszabályzat hatályos változata elérhető a Kereskedő honlapján.
Ezen Üzletszabályzat alapján a Kereskedő az általa kötött teljes ellátás alapú villamos energia
adásvételi szerződésekre vonatkozóan Általános Szerződési Feltételeket dolgozott ki (ÁSZF).
8.2.
A Kereskedő köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Felhasználó számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a
Felhasználót haladéktalanul értesíteni.
8.3. Felhasználó jogosult és egyben köteles a szerződést rendkívüli felmondással felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) a Kereskedőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;
b) a Kereskedő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel.
Az e pont szerinti felmondás esetén a Kereskedő a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
Felhasználó a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Kereskedő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Kereskedő személyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
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c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta,
hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt,
és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
A Felhasználó köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Kereskedő tekintetében a közbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
8.4. Módosítás
A Felek a szerződést kizárólag a Kbt. 141. §- a alapján módosíthatják. E tekintetében nem minősül
szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkező változás, továbbá
a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező
változás valamint a 3. sz. Mellékletben felsorolt fogyasztási helyek jellemző műszaki adataiban
(fogyasztási hely változása, mérőszám-változás, fogyasztási hely átalakulás) bekövetkező változás sem.
Felhasználó fenntartja jogát, hogy érdekkörében felmerült változás esetén bizonyos fogyasztási helyek
kapcsán eltérő Számlafizető beállítását kezdeményezhesse. Eltérő számlafizető beállítása Felek
megállapodás alapján szintén nem minősül szerződésmódosításnak.
A változás tényéről a változásban érintett fél előzetesen vagy a változás bekövetkezését követően
azonnal, de legkésőbb 10 napon belül köteles értesíteni az érintett másik felet.

8.5. 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 úton kerül bevezetésre. Kereskedő a fentiek szerinti költségeket
jogosult a Felhasználó által fizetendő díjba változatlan módon beépíteni, feltéve, hogy ezt jogszabály
nem zárja ki. Ezen felül Felhasználóra továbbhárítható automatikusan minden olyan, a Kereskedő által
is megfizetendő a fentiekben nem említett adó, adó módjára, vagy egyéb módon és vagy jogcímen
megfizetendő pénzügyi teher, egyéb díj, ráfordítás, díjnövekmény vagy pénzeszköz, amely a köztük
fennálló szerződésben meghatározott kötelezettségeit a Kereskedő hátrányára változtatja meg. A
változtatás mértékét Kereskedő hiteles és a Felhasználó számára ellenőrizhető módon igazolni köteles.
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A FENTIEK TANÚSÍTÁSAKÉNT a Felek a jelen Szerződést - amely négy (4) eredeti példányban készült
mellékleteivel együtt - gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a fenti keltezéssel
aláírták.

Budapest, 2017. -----------------------

____________________________
VASAS Sport Club
Felhasználó képviseletében

____________________________
……………………………………...
Kereskedő képviseletében

MELLÉKLETEK

1. számú Melléklet: A szerződött villamos energia egységárak
2. számú Melléklet: A Felhasználó adatszolgáltatási kötelezettségei
3. számú Melléklet: Fogyasztási Helyek adatai
4. számú Melléklet:
Általános Szerződési Feltételek
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TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
A SZERZŐDÖTT VILLAMOS ENERGIA EGYSÉGÁRAK
A jelen 1. számú Melléklet a VASAS Sport Club részére a Szerződésben felsorolt felhasználási helyeire
(a továbbiakban felhasználási helyek) vonatkozó Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi
Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan része.
1.1. Ténylegesen Átadott Villamos Energia Mennyiség
A ténylegesen átadott villamos-energia fogyasztás összessége a területileg illetékes Elosztói
Engedélyes(ek) által szolgáltatott adatok összesítése révén kerül megállapításra.
1.2.1 Ténylegesen Átadott Villamos Energia egységára:
………. Ft/kWh
1.2.2 Jelen Szerződés hatályának időtartama alatt a Kereskedő kötelezi magát, hogy a hálózati
csatlakozási szerződés(ek) szerint a csatlakozási ponto(ko)n az Elosztói Engedélyes(ek)
közreműködésével a Felhasználó részére a villamos energiát a fenti egységárakon szállítja le.
A szerződéses egységár nem tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 13. § (1)
bekezdése szerinti KÁT és prémium pénzeszköz mértékét, továbbá a VET 147. §-ban szereplő
pénzeszközöket, az energia adót, valamint jogszabályban felmerülő adókat, illetékeket, áfát.
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TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
2. SZÁMÚ MELLÉKLETE
A FELHASZNÁLÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI
A jelen 2. számú Melléklet a VASAS Sport Club részére a Szerződésben felsorolt fogyasztási helyére
(helyeire) (a továbbiakban Fogyasztási Hely(ek)) vonatkozó Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia
Adásvételi Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan része.
1. Felhasználó középtávú fogyasztási előrejelzése.
1.1. A tervszerű megelőző karbantartás (tervszerű nyári, téli leállások) tervezett időpontjá(i)ról,
időtartama(i)ról legalább két hónappal a tervszerű megelőző karbantartást megelőzően. Ezen
értesítésben meg kell jelölni a várható átlagterhelés(eke)t.
1.2. Terven kívüli leállás vagy termelés- illetve terheléscsökkenés vagy berendezés meghibásodás
esetén haladéktalanul értesíteni kell a Mérlegkörfelelőst, ha a változás minimum 1 MW-os és legalább
két napig tart. Ezen értesítésben meg kell jelölni a várható átlagterhelés(eke)t és a várható
időtartamot.
Az értesítéseket lehetőleg e-mail-ben (vagy esetleg az internet kapcsolat hibája esetén faxon) kell
eljuttatni a Kereskedő mérlegköri kapcsolattartója részére az értesítés szabályai szerint.
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TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
3. SZÁMÚ MELLÉKLETE
FOGYASZTÁSI HELYEK ADATAI
A jelen 3. számú Melléklet a VASAS Sport Club részére a lent felsorolt fogyasztási helyére (helyeire) (a
továbbiakban Fogyasztási Hely) vonatkozó Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi
Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan része.

Villamos energia felhasználás, prognózis, 2018. év, kWh
Fogyasztó neve

Fogyasztási hely címe

1139 Budapest, Fáy u. 58.
Vasas Sport Club
1139 Budapest, Fáy u. 58.
Vasas Sport Club
1037 Budapest, Mikoviny u. 2.
Vasas Sport Club
1037 Budapest, Folyondár u. 15.
Vasas Sport Club
1139 Budapest, Fáy u. 58.
Vasas Sport Club
1140 Budapest, Fáy u. 58.
Vasas Sport Club
1028 Budapest, Pasaréti út 11-13.
Vasas Sport Club
1028 Budapest, Pasaréti út 13.
Vasas Sport Club
1121 Budapest, Jánoshegyi út 10503/09 hrsz.
Vasas Jégcentrum Kft 1046 Budapest, Homoktövis u. 1.
Vasas Sport Club

POD
HU000210F11-E652566243770-2000002
HU000210F11-E652566243770-7009645
HU000210F11-S00000000000000180248
HU000210F11-S00000000000005008972
HU000210F11-E652566243770-2000001
HU000210F11-E652566243770-7010234
HU000210F11-S00000000000005008970
HU000210F11-S00000000000005008971
HU000210F11-E643409240434-2000001
HU000210F11-E655308249641-1000001

2018. jan.. 2018. febr.. 2018. márc.. 2018. ápr.. 2018. máj.. 2018. jún.. 2018. júl.. 2018. aug.. 2018. szept.. 2018. okt.. 2018. nov.. 2018. dec.. 2018. év össz.
25 000
33 000
20 000
25 000
0
0
53 000
20
0
200 000

23 000
27 000
17 000
23 000
0
0
50 000
20
0
202 000

23 000
27 000
18 000
22 000
0
0
48 000
20
0
245 000

20 000
25 000
5 000
25 000
0
0
32 000
20
0
260 000

24 000
21 000
500
21 500
0
0
28 000
20
0
180 000

19 000
21 000
500
19 500
0
0
29 000
20
0
190 000

11 000
19 000
500
19 500
0
0
19 000
20
0
170 000

10 000
30 000
500
19 500
0
0
28 000
20
0
290 000

22 000
28 000
500
14 500
0
0
32 000
20
0
260 000

22 000
38 000
500
19 500
0
0
43 000
20
0
220 000

25 000
35 000
5 000
25 000
0
0
48 000
20
7 880
205 000

25 000
35 000
4 000
26 000
0
0
46 000
20
7 880
225 000

249 000
339 000
72 000
260 000
0
0
456 000
240
15 760
2 647 000

4 039 000
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TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
4. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Általános szerződéses feltételek (ÁSZF)
…………………………
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