ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzat – 1. sz. függelék
hatályos: 2015. november 30.-

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről
Név/Cégnév:
Szül. hely, idő/Cégjegyzékszám:
Lakcím/Székhely:
Anyja neve (természetes személy esetén): mint
felhasználó, a továbbiakban Felhasználó
másrészről
Cégnév: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Cégjegyzékszám: 01-10-048576
mint kereskedő, a továbbiakban Kereskedő
között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint.
1.

A Felhasználó a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 63.§-ában foglaltakra figyelemmel megbízza a
Kereskedőt, hogy ……………………………………….. felhasználási helye tekintetében a jelen szerződés
aláírásával egyidejűleg létrejött villamos energia vásárlási szerződéshez kapcsolódóan a Felhasználó nevében a
jelen pontban írt felhasználási hely tekintetében a területileg illetékes elosztói engedélyesnél eljárjon, és a
hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést megkösse, továbbá a Felhasználó erre irányuló írásbeli
kérelme esetén azokat módosítsa vagy felmondja.

2.

A Felhasználó köteles átadni a Kereskedő részére az 1. pontban említett szerződések megkötéséhez szükséges
adatokat, és szavatol azért, hogy az átadott adatok a valóságnak megfelelnek.

3.

A Kereskedő kizárja az átadott adatok pontatlanságából vagy hiányosságából származó következményekért
való felelősségét. 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 szerződésekből fakadó jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért és a
kötelezettségek teljesítéséért a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó felróható magatartásából vagy
mulasztásából eredő következményekért a Kereskedő nem felel.

4.

A Kereskedő a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződések megkötésével, módosításával, vagy
felmondásával kapcsolatos tevékenységéért díjazást nem kér.

5.

A jelen megbízás az aláírása napján lép hatályba és határozatlan időtartamra jön létre. Ugyanakkor a jelen
megbízás a Felhasználó és a Kereskedő közötti villamos energia vásárlási szerződés – bármely okból történő –
megszűnésével egyidejűleg, a felek külön intézkedése vagy nyilatkozata nélkül megszűnik.

6.

A megbízást a Felhasználó erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja.

7.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a villamos energiáról
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és végrehajtási rendeletének rendelkezései az irányadók.

A Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt: ……………………, ….. év ………………… hónap ………….. nap
Kereskedő:

Felhasználó:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

1. oldal összesen: 2 oldal

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzat – 2. sz. függelék
hatályos: 2015. november 30.-

Meghatalmazás fennálló kereskedelmi szerződés felmondására és az elosztói engedélyesnél való eljárásra
Alulírottak,
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Név: ………………………………………………………………………………………….….
mint a ………….………………………………..…………………………………………[cégnév]
……………………………………………….………………..(székhely) ……………...……..(cjsz.),
(a továbbiakban: Felhasználó) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői
meghatalmazom/meghatalmazzuk az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-t (székhely: 1132 Budapest, Váci út
72-74.; Cégjegyzékszám: 01-10-048576) a továbbiakban: Kereskedőt, hogy:
a Felhasználónak a ………………………………………………………………….(villamos-energia kereskedő cég neve),
mint villamos energia kereskedővel kötött villamos energia vásárlási szerződése(i) felmondása során a Felhasználó
képviseletében, helyette és nevében teljes körűen eljárjon, ennek során a Felhasználó hatályos villamos energia vásárlási
szerződését helyette és nevében felmondja, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, ill. aláírja.
Jelenlegi szerződésének száma: …………………………………………………………
Mérési pont azonosító(k):

………………………………….……………………………
………………………………….……………………………

Jelen meghatalmazás kiterjed arra is, hogy Kereskedő, mint meghatalmazott a területileg illetékes elosztói engedélyestől a
Felhasználó helyett és nevében valamennyi olyan adatot és dokumentumot megkérjen, amely a Felhasználó felhasználási
helyének villamos energia ellátásához szükséges.
A Kereskedő a jelen meghatalmazást annak aláírásával elfogadja azzal, hogy a meghatalmazásban foglaltak teljesítéséhez
harmadik személyt, mint teljesítési segédet jogosult igénybe venni.
Jelen meghatalmazás a Felhasználó és Kereskedő között fennálló jogviszony bármely okból történő megszűnésével
egyidejűleg a felek külön intézkedése, vagy nyilatkozata nélkül megszűnik.

Budapest, 2015. …………………………. .
Meghatalmazó

[cégnév]

………………………………………..
Olvasható név:

………………………………………..
Olvasható név:
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