Kivonat az Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzatból

„B GEO” hőszivattyú üzemeltetést támogató díjcsomag
A „B GEO” tarifa kizárólag a hőszivattyú berendezés villamos energia ellátására használható.
A „B GEO” árszabás szerint számolható el a szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért – az elosztó
vezérlőberendezésével a vezérelt elosztó hálózati áramkörre fixen, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – hőszivattyú
berendezés fogyasztása. A „B GEO” árszabás az „A1”, A2” vagy profilos „A3” árszabás mellé választható.
A „B GEO” árszabás „H” árszabás mellé nem választható. Az elosztó által alkalmazott vezérlés naponta legalább 20 óra
fűtési időt biztosít úgy, hogy 2 óránál hosszabb megszakítás nem fordul elő és két megszakítás között legalább 2 óra
bekapcsolási időt biztosít.
Más berendezés üzemeltetés erről a csatlakozásról szerződésszegésnek minősül. A szerződésnek megfelelő használatot a szerződés lejáratának időpontjáig az elosztói engedélyes bármikor jogosult ellenőrizni. Szerződésszegés esetén
vagy az ellenőrzés megakadályozása esetén a kedvezményes tarifa alkalmazása megszűnik és a felhasznált villamos
energia árát valamint az elosztói díjakat a kereskedő jogosult a normál árszabásnak (A1) megfelelő díjakkal – visszamenőlegesen legfeljebb egy évre – kiszámlázni.
Számítási módszertan.
1a)	Utólagosan számlázandó energiadíj. A mindenkor hatályos (A1 tarifa egységára, - B GEO tarifa egységára) szorozva az elmúlt 1 év során felhasznált villamos energia mennyiségével
1b)	Utólagosan számlázandó rendszerhasználati díj forgalom függő díjelemei
	A mindenkor hatályos (rendszerhasználati kisfeszültség I tarifáért számított egységárak összege – a B GEO díjcsomagoz tartozó rendszerhasználati díj egységárainak összege) szorozva az elmúlt 1 egy év során felhasznált
villamos energia mennyiségével. Növelve a két díjtétel alapdíjainak különbségével
Egységárak összege kalkuláció során figyelembe veendő díjelemek
•

Elosztói forgalmi díj

•

Elosztói veszteség díj

•

Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj

•

Átviteli-rendszerirányítási díj

•

Rendszerszintű szolgáltatások díja

1c)	Utólagosan számlázandó rendszerhasználati díj időszakfüggő díjelemei
	(Rendszerhasználati kisfeszültség 1 tarifáért számított időszaki alapdíjak összege – a B GEO díjcsomagoz tartozó
rendszerhasználati díj alapdíjainak összegével)
Figyelembe veendő díjelem
•

Elosztói alapdíj

Teljes fizetendő díjtétel: 1a+1b+1c díjelemek összege

A hőszivattyús berendezés szerelését, és üzembe helyezését a Szolgáltatóval egyeztetett eljárás és műszaki útmutató
szerint kell elvégezni. A B GEO tarifa csak olyan berendezés számára biztosítható, amely teljesíti a műszaki megfelelőségi követelményeket, tehát a fűtendő épület teljes hőszükségletét teljes egészében ellátni képes központi egységet
értjük hőszivattyú alatt és rendelkezik CE és EUROVENT vagy DACH, illetve ezekkel egyenértékű minősítéssel továbbá
megfelel Európai Közösség hőszivattyúkra vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló mindenkor érvényes
határozatában szereplő kritériumoknak. A mindenkor érvényes kritériumokat a Szolgáltató a weboldalain keresztül
hozzáférhetővé teszi. A berendezés üzembe helyezését a kivitelezőnek a gyártó műszaki útmutatójának figyelembe
vételével kell elvégezni. A berendezés elosztó hálózatra csatlakoztását az illetékes elosztó üzletszabályzatában meghatározott követelményeknek megfelelően kell elvégezni. A beüzemelés szakszerű elvégzését a kivitelező az „Adatlap
Hőszivattyú Beüzemeléséhez” nyomtatványon igazolja.
Amennyiben az itt részletezett díjcsomagok bármely árelemének mértéke megváltozik, az magával vonja a díjcsomag
árának megváltozását. A díjcsomagok számlázása során amennyiben a felhasználó kéri a rendszerhasználati díjak elosztó hálózati engedélyes általi külön számlázását, abban az esetben díjcsomagok nem tartalmazzák a felmerülő összes
rendszerhasználati összevont díjat.

