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A szerződéstlen használt fogalmak:
Felhasználó: villamos energiát saját felhasznáIás céljára közcélű hálőzaton vagy
engedélyköteles magánvezetéken keres ztül v ételező s zemély;
Kereskedő: az a szeryezet, amely villamos energia és a hozzá tanoző teljesítmény
izletszerú, nem saját felhasználási célra történő vásárlásából és értékesítéséből álló
tevékenységet folytat;
Elosztói Engedélyes: aki a villamos energia törvény szerint engedélyköteles tevékenység
végzésére a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott hatályos
engedéllyel rendelkezik;

Szerződő felek: I./ Siotour Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

szókhely: 8600 Siófok, Szent László u, 183.
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mint Eladó, a továbbiakban kereskedő

Felhasználó és Kereskedő a továbbiakban együttesen: ,,Felek"

Kereskedő és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek között az a|u|írott helyen és

időben az alábbí feltételekkel:

1. Előzmények

Felek tudomásul veszik, hogy a Felhasználó jelen Szerződés tárgyában a közbeszerzésekről
szőlő 2011. óvi CVIIL törvény rendelkezései alapján közbeszetzési eljárást folytatott le, és

jelen Szerződés ezen közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, Ennek megfelelően Felek
tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás iratai, kiilönösen az eljárást megindító felhívás
és dokumentáció - annak valamennyi mellékletével együtt -, valamint Kereskedőnek, mint a

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlata a jelen Szerződés részét képezik. Felek
rögzítik, Itogy az előzőekben említett dokumentumokat fizikalIag ugyan nem csatoljak jelen

Szerződés törzsszövegéhez, ám azok tartalma mindkét Fél számára ismert. Felek tudomásul
veszik azt is, bogy az egyes iratok rendelkezései közötti eltérés esetén jogviszonlukra
elsősorban a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltak az írányadőak.
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1. l,sznxzőuBs rÁncyA
1.1. A jelet szerződés tárgya a Villamos Energia Adásvételi Szerződés Általános Szerződési
Feltételeiben meghatározottak szerinti villamos energia ellátás és átvétel. A szerződés tárgyát
képező felhasználási hely(ek) villamos energia ellátása teljes ellátás alapú szerződés
keretében történik, menetrendadási kötelezettség nélkül. A szetződés tárgyát képező
felhasználási helyek a szeruődés aláírásával a Kereskedő mérlegkörébe tartoznak.
L2, Felhasználó villamos energia sztikségletének fedezése érdekében a Kereskedőtől
megvásárolja a Kereskedő által saját nevében előre megvásárolt villamos energiát jelen
menetrendadási kötelezettségnélküli teljes ellátás-alapú villamos energia adásvételi szeruődés
feltételei szerint.
1.3. A szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a Felhasználó csatlakozási pontjáig az
érintett átviteli és elosztói hálózati engedélyes feladata. Ezét a szolgáltatott villamos energia
minőségi hlbájáért, valamint a villamos energia átviteléért és elosztásáért a Kereskedő a jelen
szerződés és a vonatkozó jogszabályok alapján nem vállal felelősséget.
1.4. FelhasznáIő a kereskedői mérlegkörbe lépő fogyasztási helyei vonatkozásában fellépő
vételezési izemzayarok esetén - Felhasználó külön kérésére - kereskedőnek vállalnia kell
Felhasználó érintett fogyasztási helyeinek képviseletét a háIőzati rendszer azon tagjaival
szemben, amely/amelyek a Felhasználónál jelentkező vételezési zavart okozta/okozták, és
mindent meg kell tennie Felhasználó érdekeinek képviseletéért.
1.5. A szállított villamos energia tulajdonjogának átruházása a teljesítés helyén történik. A
szállított villamos energiával kapcsolatos kárveszély viselésének átruházása a villamos
energiának az átviteli vagy elosztóiháIőzatba való betáplálási pontjain törlénik.
1.6. Jelen szerződésnek kifejezetten nem tárgya:
o A meddő energiával kapcsolatos bármely kötelezettségvállalás,
o A villamos energia szállítása, és az althoz kapcsolódó minőség biztosítása teljesítés

helyén,
o A mórőeszközőkbérlete, karbantartása és működtetése,
o § villamos hálózat üzemeltetése, karbantarlása és megújítása,
o A villamos energia szállításakor fellépő veszteségek kompenzálása
A szerződés tárgyát képező felhasználási helyek a szerződés aláírásával a Kereskedő
mérlegköróbe tartoznak.

2. ASZF,F(ZőDBs HarÁr,y,q. És DŐT,q.RTAMA
2.1. Felek a jelen szerződést 2Ol3.04. 01. 00:00 őrátől - 2014.03. 31. 24:00 őráig taríő
határozott időtartamra kötik, mely időtartam alatt a Kereskedó a FelhasznáIó által igényelt
villamo s energiát Felhas znál ó r észér e fol yamatos an b izto s ítj a.

2,2. Amennyiben a Felhasználő hálőzati csatlakozási vagy háIőzathasználati szerződései
közül bármelyik megszűnt egy adott felhasználási hely vonatkozásában, akkor a jelen
szerződés is megszűnik az adott felhasznáIási hely vonatkozásában.

2.3. A Felhasználó opciós jogot tart fenn arra, hogy
fenntartása esetén, a 2014. február 01. és 2014.
jognyilatkozatával az áruszá|lítást megrendelje a 2014,
31. napján 24:00 őráig tartó időszakra, továbbá a 2014
opciós jogot tart fenn arra, hogy az áruszállítást további

az fulszál|ítás kedvező feltételeinek
február 28. között tett egyoldalú

április 01, 00:00 őtátől 2015. március
áprilisától szóló megrendelése esetén
1 évre megrendelje.

2.4. szerződés feltételei változatlan tartalommal irarryadónak tekintendőek.
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3. A sZERZőnÉ,s HnrÁlynnrnpnsBivBr rnr,rnrnr,n
A Felhasználó korábbi energiakereskedelmi szerződései 2013. március 3I. 24:00 órakor, a
jelen szerződés hatálybalépésével szűnnek meg. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül
valamely felhasználási hely vonatkozásában, akkor jelen szerződés az adott felhasználási hely
esetén az adott energiakereskedelmi szerződés megszűnését követően lép hatályba, jelen
szerződés érvényes ségi idej e alatt.

4. AFELHASZNÁLÁS HELYE
4.I. A Kereskedő á|tal szállított villamos energiát a Felhasználó jelen szerződéshez csatolt 1.

sz. mellékletében szereplő felhasználási helyek ellátására használhatja fel. A Felhasználó
felhasználási helyeinek e|látása a felhasználási helyekkel megegyező csatlakozási ponton
történik.

5. FELEK.IOGAI ns xÖrnLEZETTSncnr
5.1. A Felhasználó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a felhasználási hely(ek)
villamos energia szükségletét teljes ellátás alapú szerződés keretében kizárő|ag a

kereskedőt őI szerzi b e.

5.2. A Felhasználónak 30 napos adatszolgáltatási kötelezettsége van a Kereskedő felé a
felhasználási helyein lekötött teljesítményváltozás (bővítés, csökkenés), illetve fogyasztási
jellegének változása (ideiglenes bekapcsolások, ill. kikapcsolás stb.) vonatkozásában.
5.3. Kereskedő a Felhasználó fogyasztási helyeinek csatlakozási pontjain a teljes ellátás alapú
szerződésben rögzített negyedórás átlagteljesítmény értékóvel megegyező teljesítménnyel
köteles rendelkezósre állni.
5.4. A Felhasználó jogosult az energia ellátásával kapcsolatos bármilyen, a Kereskedőt vagy
az Elosztői engedélyest érintő ügyben a Kereskedőhöz fordulni, aki a tőle elvárható
szakértelemmel és felelősséggel köteles a Felhaszná|ó részére tanácsot vagy (ilyen irányú
kérés esetén) írásbeli tájékoztatást adni, a Felhasználó érdekében az Elosztói engedélyesnél
eljámi. Ennek szolgáltatási díját a 6.2, pontban szereplő ár tattalmazza.
5,5. Kereskedő vállalja, hogy Felhasználónak a szerződés érvényességi ideje alatt létesült Új

bekapcsolású felhasználási helyeit is jelen szerződés szerinti feltételekkel látja el villamos
energiával. A Kereskedő szakértői támogatást biztosít és a Felhasználó képviselőjeként
menedzseli a felhasználási hely mérlegkörbe léptetósét (pl. HCSSZ, HHSZ megkötése,
profilba sorolás stb.). Ennek szolgáltatási díját a 6.2. pontban szereplő ár tartalmazza.
5.6. A szerződés időtartama alatt megszűnő felhasználási helyek részére Kereskedő szakértői
támogatást biztosít és a Felhaszná|ő képviselőjeként menedzseli a felhasználási helyek
villamos energia szolgá|tatásból való kiléptetését. Ennek szolgáltatási díját a 6.2, pontban

szereplő át taftalmazza.
5.7. A Kereskedő vállalja, hogy az Elosztó Engedélyesekkel kötendő háIózathasználati
szerződésekben a Felhasználó mellett vállalja a fizető féI szercpét. Az Elosztói Engedélyesek
tehát a Kereskedő felé számlázzák az általános rendszerhaszná|ati drjakat, amiket a Kereskedő
fizet meg közvetlenül az Elosztói Engedélyesek számára. A Kereskedő a villamos energia
költsége mellett az általános rendszerhasznáIati díjakat, mint közvetített szolgáltatást
továbbszámlázza aFelhasználó felé, amit a Felhasználó a Kereskedőnek köteles megfizetni az

energiadíjj al megegyező fizetési feltételekkel. l

5.8. A Felhasználó valamennyi felhasználási helyének szerződéses időszakra prognosztizált
összesített villamos energia mennyisége: t131,100 MWh/év. Az elszámolás alapja a

L I{ereskedő vállalásának megfelelően.
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Felhasználó fogyasztói csatlakozási pontjain elhelyezett, a mindenkori Kereskedelmi
Szabályzatban meghatározott időbeli tészletezettségű teljesítményadatokat szolgáltatő, a
vonatkozó szabványoknak, biztonsági és mórésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag
hitelesített fogyasztásmérő berendezés által mért és tárolt energiamennyiség.
5,9. A vételezett villamos energia maximális, minimális mennyisége és elszámolási feltételei:
A maximális villamos energia mennyiség a szerződéses időszakra vonatkozóan a cégcsoport
éves villamos energia mennyiség 30 Vo-a, azaz 2080*l3O%o= 2]04 MrWh. Kereskedő
vállalásának függvényében. A maximális villamos energia mennyiséget meghaladó használat
túlhasználatnak minősül.
A minimális villamos energia mennyiség a szerződéses időszakra vonatkozőan a cégcsoport
éves villamos energia mennyiség 5O7o-a, azaz 2080*507o=1040 MWh, Kereskedő
vállalásának függvényében. A minimális villamos energia mennyiséget el nem érő használat
alulhasználatnak minősül.
5.10. A Kereskedő a szerződéses időszak végén összesíti a Felhasználő által átvett villamos
energia mennyiségeket. A felhasználási hely csoportokra vonatkozó, a 6,2. pontban
meghatározott villamos energia ár képezi a tíl-, illetve alulhasználat esetén fizetendő kötbér
vetítési alapját. A Kereskedő az 5,11. és 5.12, pontoknak megfelelően készíti el és számlázza
ki a kötbér összegét.
Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a szetződést cégenként kötik meg, ugyanakkor a
túl- és alul használat mértékét a cégcsoport összfogyasztási mennyiségére vonatkoztatják és
csak akkor minősül túl vagy alulhasználatnak, ha az összességében eltér a szerződött teljes
mennyiségtől.
5. 1 1. TúlhasznáIat elszámolása:
TÚlhasználat esetére a kereskedő legfeljebb I5Va mértékú kötbért áI|apít meg. Amennyiben
az elszámolás sorián a Kereskedő megáll apítja, hogy a Felhasználó összes fogyasztása
magasabb, mint a maximális villamos energia mennyiség mértéke, akkor a maximális
villamos energia mennyiség és a ténylegesen felhasznált villamos energia mennyiség
különbözetét a Kereskedő a 6.2, pont szerinti szerződéses ár legfeljebb l,l5-szeresével
számlázzaki.
5. 1 2. Alulh asznáIat elszámolása:
Amennyiben az elszámolás során a Kereskedő megállapítja, hogy a Felhasználó összes
fogyasztása alacsonyabb, mint a minimális villamos energia mennyiség mértéke, akkor
minimális villamos energia mennyiség és a ténylegesen felhasznált villamos energia
mennyiség különbözetét a Kereskedő a 6.2. pont szerinti szerződéses ár O,l-szeresével
számlőzzaki.
5.13. A túl- és alulhasználati kötbénel Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek egymással
elszámolni,Ezen időpontig a havi számlák kötbér jogcímen követelést nem tartalmazhatnak.
5.1,4. A Felhasználónak a szerződés időtartama alatt megszűnő, illetve a szerződés hatáIya alá
kerülő felhasznáIási helyei miatt a felhasználási helyekben bekövetkező váItozás nem érinti a
tú lha s znál atra é s al ulh a sználatr a v o n atko z ó kötb érs z ám ítási szab áIyokat.
5.15. A nem profilos fogyasztási helyek menetrendtől való eltérésének anyagi kockázata - a
szükséges kiegyenlítő energia megvásárlásából következően - a Kereskedőt terheli, ennek a
Felhasználó felé torténő utólagos részben vagy egészében történő áthárítása nem lehetséges,
A kiegyenlítő energia számítása tehát a kiegyenlítő energia volumenének (kWh) és az adott
fogyasztási helyre érvényes ajánlati árnak a szorzata. A kiegyenlítő energia vásárlásának
anyagi kockázatát Kereskedő a megadott egyzónaidős, tiszta áramdíjas energiadíjakban
érvényesíti.
5.16. A profilos fogyasztási helyek Mennyiségi Eltérésének anyagi kockázata a Kereskedőt
terheli, ennek a Felhasználő felé történő utólagos részben vagy egészében történő áthárítása
nem lehetséges. A Mennyiségi Eltérés számítása tehát a Mennyiségi Eltérés volumenének
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(k!Vh) és az adott fogyasztási helyre érvényes ajánlati ámak a szorzata. A Mennyiségi Eltérés
vásárlásának anyagi kockázatát Kereskedő a megadott egyzónaidős, tiszta áramdíjas
energiadíj akb an érvényesíti.
5.17. Felhaszná|ő kereskedői mérlegkörbe lépő fogyasztási helyeinek vonatkozásában a teljes
portfolióra - idősoros, profilos célú fogyasztási helyekre nézve egyaránt - a napi negyedórás
átlagteljesítmény igényt Kereskedő készíti el és jelenti azt a rendszerirányító és az e|osztó
felé,Ezen szolgáItatás teljes költsége a teljes ellátás alapű szerződésben úgzített egyzónaidős,
tiszta ár amdíj as energ iaárb a b eépül.
5.18. Amennyiben Felhasználó előre látható okok (pl. energia racionalizálás, vagy jelentős
mértékű felhasználás változás) valamely fogyasztási helyen a IUBF adatot jelentős mértékben
módosítani kívánja és ezt a Kereskedővel 60 nappal a váItozást megelőzően közli, akkor a

Kereskedő köteles ezt aváItoztatási igényt elfogadni.
5.19. A villamos energia szolgáItatás szünetelésének idejére vonatkozóan Felhasználó energia
díj megfizetésére nem köteles.
5.20. A szeruődés időtartama alatt megszűnő fogyasztási helyek részére Kereskedő szakértői
támogatást biztosít és a Felhasználó képviselőjeként menedzseli a fogyasztási helyek villamos
energia szolgáltatásból való kiléptetését - additív költségtől mentesen.
5.2L A teljes ellátás alapú szeruődés érvényességi ideje alatt Kereskedő köteles a tőle
elvárható szakértelemmel mindent elkövetni Felhasználó érdekeinek védelmében.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag módon járt el, az ebbőI eredő károk
megtérítésére köteles.
5.22.FelhasznáIőjogosult az enetgiaellátásával kapcsolatos bármilyen ügyben Kereskedőhöz
fordulni, aki a tőle elvárható szakértelemmel köteles Felhasználő tészére tanácsot vagy (ilyen
tár gyí kérés esetén) írásbeli tájékoztatást adni.
5.23. Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a Kereskedő a hibás vagy késedelmes teljesítós
minden naptári napja vonatkozásában az adott fogyasztási hely éves, jelen szerződés
mellékletét képező listában kalkulált mennyisógű villamos energia forintban meghatározott
ellenértéke 365-öd részének a kétszeresétfizeti naponta kötbérként a Felhasználónak,

6. ASZF,RZőDBs szBnINTI VILLAMOSENERGIÁBRT FIZETENDŐ oÍl
6.1. Felek olyan tarifastruktúrát alakítanak ki, amely a teljes ellátás alapú, szetződés szerint
szállított villamos energia ellenértékeként fizetendő egyzőnaidős, tiszta áramdíjas energiadíjat
tatíalmaz. A szeruődéses ár a szeruődéses időtartam alatt fix, indexálásra lehetőség nincs.
6.2. Szerződéses ár
Energiadíj

Az energiadíj egységára nettó: 18,70 HUF/kWh,
azaz tizennyolc forint hetven fillér HUF/kWh

mely egysé gár a szerződés időtartama alatt nem változik.

Felhasználó havonta csak egyszer, a tárgyhónapot követő hónapban a 7. pontban
me ghatár o zo ttak s z erin t fizeí.

6.3. A 1elzett ár tafialmazza:
o A szabadpiaci villamos energia beszerzésének költsége

. szabadpiaci villamos energia ára

. ,,ZőLd energia" ár

. A nemzetközi és hazaíhatárkeresztező kapacitások díja
r § felmerülő kiegyenlítő energia mennyiség többletköltsége nem profilos
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fogyasztók esetén, illetve a Mennyiségi Eltérés többletköltsége profilos
fogyasztók esetén

o Menetrendadás költsége
o Mérlegköri tagság költsége
o Szakértői tanácsadás és menedzselés költsége

. A jelenle gi szerződések felmondásának szakértői és menedzselési díja

. HCSSZ-ek és HHSZ-ek megkötésének szakértőtés menedzselési díja

. Fogyasztási helyek be- és kiléptetésének szakértői és menedzselési díja

oSzám|ázás költsége.
6.4. A jelzett ár nem tafialmazza:

o A villamos energia száItításiés elosztási költségeit abozzákapcsolódó minőséggel,

o Meddő energia szállítását és szám|ázását,
o A mérést, a mérőeszközőkbérletét,karbantartását és működtetését,
o A villamos hálózat üzemeltetését, karbantaftását és megújítását,
o csatlakozó berendezések használatát,
o Esetleges kisegítő csatlakozó berendezós használatának költségeit,
o Hálózati vesztesógeket.

A fenti szo|gáItatások biztosít ását aFelhasználó feljogosított felhasználási helyére vonatkozó

há|őzati csatlakozás i és háIőzat használati szerződések tartalmazzák,

6.5. Adó jellegű tételek elszámolása
A szerződéses ár tisztán energiaár, egyben nettő ár, amely nem tartalmaz semmilYen adó

tételt.
Ezentételek elszámolása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik.

A szerződéskötés időpontjában hatályos adótételek az alábbiak:
o s zénipar i szerkezetátalakítási támogatás díj a,

o kapcsolt termelés szerkezet átalakítás díja
o A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdés

b) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott személyi kÖr részére a

villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefúggésben

külön jogszaLálynak megfelelően biztosított kedvezményes árú villamos energia

ellátás támogatása,
. Energiaadó.

Abban az esetbén, ha a jövőben bármely jogszabály új adótípusról, illetékről, járulÓkról vagY

bármely egyéb, a villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költsógelem alkalmazásáról

rendelkeziÉ, amely érinti jelen szerződés tárgyát, a szerződéses ár felett ezen Új tétel(ek) is

automatikusan felszám ításta és számlázásra kerül(nek).

7. szÁnrrÁ z^S,FIzETESI FELTETELEK
7.1, profilos felhasználási helyek esetén a Kereskedő elszámolási időszakonként részszámlát

készíta felhasználási hely mértékadó éves fogyasztásának és profilgörbéjónek aránYosításával

abban az esetben, ha a Felhasználő nem nyilatkozik afogyasztásmérő berendezósek állásának

minden hónapban történő jelentéséről Kereskedő fe\é. Részszámlák esetén a ténYlegesen

elfogyasztott villamos energia elszámolása a fogyasztásmérő leolvasásakor kiállított

elszámoló számla alapján történik a mennyiségi eltérés szerint. A profiltól való mennYiségi

eltérés az éves leolvásási ütemterv szerint leolvasott és a legutóbbi leolvasás szerinti

mérőállás alapján megállapított villamos energia mennyiségnek valamint a mértékadó éves

fogyasztás aráp.i,a" ureirrri^olási időszakra adódó villamos energia különbözeteként áll elŐ.

A-mennyiségi eltérés elszámolása a szerződött áron történik. Abban az esetben, ha a

Felhasználó nyilatko zatában kötelezettséget vállal a méróberendezések állásainak minden

hónap 5. munkanapjáig történő jelentéséről, a Kereskedő köteles a jelentés figyelembe
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vételével elszámoló számlát kiállítani. A Kereskedő naptári hónaphoz igazodő elszámolási
időszakot alkalmaz,
7 .2.Idősoros felhasználási helyek esetén a Kereskedő naptári hónaphoz igazodő elszámolási
időszakot alkalmaz. A ténylegesen elfogyasztott villamos energia utólag, havi
rendszerességgel kerül kiszámlázásra az adott elszámolási időszakra vonatkozó,
mérőberendezés által mért merrnyiség szerint a POD azonosítónak, mérőberetdezés gyári
számának feltüntetésével.
7.3. A Kereskedő havonta egyszer I szám|átkészít, mely tartalmazza a 6. pontban felsorolt
díjelemeket, és csatoltan megküldi a fogyasztási helyenkénti analitikát, melyek fogyasztási
helyenként taftalmazzák a számla alapját képező fogyasztási mennyiségeket, egységárakat,
számlaértékeket. Az analitikát a kereskedő xls formátumban havonta egyszer megküldi a

fogyasztó részéte. A Kereskedő a számlián feltünteti továbbá a telephely nevét, kódját POD
azonosítőját és a fogyasztásmérő gyári számát. A Kereskedő vállalja, hogy a számla kiállítását
követően azthaladéktalanul megküldi a Fogyasztő részére. Kereskedő által kibocsátott számla
magában foglalja a mérőberendezés által mért ós elfogyasztott energiamennyiségre vetített
mindenkori szénipari szerkezetátalakítási támogatás, a kedvezményes árú villamos energia
támogatás, a kapcsolt termelés szetkezet átalakítási díjat azÁr'a es energiaadó összegét is.

1.4. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a benyújtott számlők kifizetésének feltétele az Art.
3614 §-a alapján a kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősülő együttes adőigazolás bemutatása vagy a kifizetés időpontjában szerepel a

köztaftozásmentes adőzői adatbázisban. figyelemmel a Kbt. 130. §-ra, illetve az adőzás
rendjéről szőIő2003. évi XCII. törvény(Art.) 36.A §-ra. A számlafizetéshatárideje a szám|a

kézhezv ételétőI számított 3 0. nap.
7.5. A fizetés módia: banki átutalás, a kiállított számIán szereplő HUF pénznemben.
7.6. Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a késedelmes napokra a befizetés teljesítéséig (a
jogosult számláján valró jőváírás napjáig) a késedelmes összegre vetítve 0,0407o lnaptári nap
mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. Nem minősül késedelmes fizetésnek az olyan
eset, amikor a Felhasználó jogosan kifogásol meg egy számlát, vagy nem jogos a reklamáciÓ,
de a számlán feltüntetett fizetési határidőig a Kereskedőtől nem érkeztktáváIasz.
A Kereskedő a számla késedelmes fizetése esetén, a számla kifizetésónek esedékességét

követő 30 napig nem é1 a lehetséges szankciókkal.
7.'7. Ajelen szerződésben és a Villamos Energia Adásvételi Szerződés általános feltételeiben
rögzített szám|ázási és fizetési feltételek megfelelően irányadóak a Felek jelen szerződés
szerint esetleg felmerülő egyéb fizetési kötelezettségeinek teljesítésére is.

8. AsZERZőoBsvncszŰNÉsB
8.1. A jelen szerződés megszűnik:

. a Felek közös megegyezése esetén a Felek írásbeli megállapodásában meghatározott
időpontban;

o ha a szerződés érvényességének jelen szerződés 3. pontjában felsorolt előfeltételei
hiányoznak, automatikusan azon a napon, amelyen bármely érvényességi előfeltétel
már nem áll fenn.

8.2. Súlyos szerződésszegés esetén a szerződésszegéssel érintett Fél a jelen szerződést a

szerződésszegő Félbez tntézett egyoldalú jognyilatkozattal írásban a hónap végére
felmondhatja.

8.3. A Kereskedő rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja különösen, de nem

kizárólagosan,
a) ha a Felhasználó többszörösen nem tesz eleget a 7. pontban meghatározott ftzetési

kötelezettségének,

t^-I /.-
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b) ha a Felhasználó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes
bírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben
megállapída, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Felhasználó alapítójajogutód
nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz.

8.4. A Felhasználó rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja különösen, de nem
kizárólagosan,
a) ha a Kereskedő tevékenységet 2 munkanapot meghaladóan szünetelteti, vagy

megszünteti, illetve kereskedői engedélye visszavonásra kerül,
b) ha a Kereskedő nem tesz eleget a Felhasználó felé történő fizetési kötelezettségeinek,
c) ha a Kereskedő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes

bírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben
megállapítja, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Kereskedő taggyűlése
j o gutód nélkül i me gs zűné st kimondó határ ozatot hoz.

g. A KAPCSOLATTARTÓ, ILtnTvE NYILATKDZATTÉTELRE JOGOSULT
sZENdLYEK
Bármely, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos levelet, értesítést az itt felsorolt személyek
részére kell címezni:
Felhaszná|ő részérő|
Nyilatkozattételre j ogosult:
Név: Balogh Renáta ügyvezető
Tel: 061301229-0538
Fax: 061841506-579
E-mail: saie.L@*salerius-frrrdo.hu
Kapcsolattartó:
Név: Magyar Antal fürdőfőmémök
Tel: 061301916-0209
Fax: 06/841506-579
E-mail: muszak@ galerius-íurdo.hu

kereskedő részéről
Nyilatkozattételre j o gosult:
Név: Strifler György kiemelt ügyfelek értékesítési osztályvezető
Tel: 06-621565-400
Fax: 06-621426-706
E-mail: sbo@edf.hu
Kapcsolattartó:
Név: Németh József kiemelt ügyfélmenedzser
Tel: 06-301339-0219
Fax: 06-621426-706
E-mail: tb.o@edl"lru;jozsef.nemeih@)ecJf.hu

Minden az egylkFél által a másiknak küldött értesítésnek, nyilatkozatnak vagy számlának
írásosnak kell lennie és személyesen, levélben (elsőbbségi küldeményként vagy futárral,
bórmentesítve), faxon vagy elektronikus levélben (e-mail) kell kézbesíteni. Az írásbeli
értesítések, nyilatkozatok az alábbiak szerint tekintendőek kézbesítettnek és hatályosnak:
o személyes átadás esetén az átadás idejében;
o ha futárral munkanapon kézbesítik, a kézbesítés napjan, ha nem munkanapon kézbesítik,

akézbesítés napja utáni első munkanapon;
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o ha elsőbbségi levélként küldik, a feladás napja utáni 2. munkanapon, vagy ha egyik
országból egy másikba küldik, a feladás napja utáni 5. munkanapon; vagy

o ha faxon továbbítják és a késziilék generál egy jó vételt megerősítő érvényes továbbítási
jelentést, ha munkanapon 16:00 őra (címzett ideje szerint) előtt továbbítják, akkor a
továbbítás napján, vagy máskülönben a továbbítás utáni első munkanapon 9:00 órakor
(címzett idej e szerint)

o ha elektronikus levélben kézbesítik és a fogadó fól levelező rendszere geneíál egy
kézbesítést megerősítő visszajelzést, ha munkanapon 16:00 őra (címzett ideje szerint)
előtt továbbítják, akkor a továbbítás napján, vagy máskülönben a továbbítás utáni első
munkanapon 9:00 órakor (címzett ideje szerint).

A Felek az egymás számára történő értesítéseket írásban kötelesek közölni. Az értesítéseket a
jelen szerződósben meghatározott székhelyre címezve bérmentesített (szükség eseten ajánlott
vagy tértivevényes) levélküldeményként, a szerződésben meghatározottkapcsolattartó
faxszámára, e-mail címére kell elküldeni. A Felhasználó felfüggesztése, kikapcsolásának
kezdeményezése előtti értesítést, valamint a szerződés felmondást a Kereskedő köteles
tértivevényes levélben megküldeni.

10. EGYÉB RENDELKEZESEK
10.1. Ha a szerződésben kikötött bármely rendelkezés nem alkalmazható (végrehajthatatlan)

vagy érvénytelenné válik, akkor ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az

egész szerződés vagy más rendelkezéseinek érvénl.telenségét, illetve végrehajthatatlanságát.

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak
az érvénytelenné vált rendelkezés más rendelkezóssel való helyettesítése tárgyában.

I0.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi jogi

szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyvnek (1959. évi IV. tv.), a VET és a VET
végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, az ellátási szabályzatok, továbbá a

Kereskedőnek a MEH által elfogadott Üzletszabá|yzata az itínyadóak.
10.3. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az állantháztartás működési
rendjérőt szó|ó 2OI1. évi CXCV. törvény 37.§-a és ennek végrehajtása tárgyában kiadott
3 68 l 2011 . óvi kormányrendelet alapj án ellenjegy zéssel érvényes.
t0.4, A Szerződő felek a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megsztintetésével

kapcsolatban közöttük kialakult viták egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek
rendezni. Ennek sikertelensége esetére a szerződő Felek kikötik a szerződéssel kapcsolatos

valamennyi jogvitájuk eldöntésére étéIúlatártól függően a Siófoki Városi Bíróság, illetve a

Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
10.5. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a ,,Villamos energia adásvételi

szerződés általános szerződési feltételei", amelyet a Felhasználó megismert és az abban

foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

10.6. A jelen szerződés alatt a szeruődés teljes szövegét, az egyedi és az á|talános szerződési

feltételeket, valamint - ha vannak ilyenek - a szerződósek mellékleteit együtt kell érteni, Az
általános és egyedi szerződési feltételek kízárólag egl,titt érvényesek, és a szerződésre tett

bármely utalás az egyedi és az áLta|ános szerződési feltételeket együtt jelenti. Az általános és

az egyedi szerződési feltételek közötti bármely ellentmondás esetén az egyedi feltételekben

me ghatár ozottak az irányadók.
rc.]. Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Balaton-parti Kft. a gazdálkodásának

nyilvánossága miatt jelen szerződós - a személyes adatok és a törvényekben szabályozott
titokkör kivételével - közérdekű adatnak minősül. A közérdekű adatokat a kbt., valamint a

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáróI sző|ő törvény alapján

köteles közzétenni.
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10.8. A szerződő felek adataiban, a szerződóst aláírók és a teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett váItozás nem minősül szerződésmódosításnak. Ezekről a váItozásokról a

módosulás bekövetkeztétőI számított 15 napon belül a szerződő felek írásban egymást
értesíteni kötelesek.
10.9. Kereskedő tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a

Kereskedő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Kereskedő trrdomásul veszi,
hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a FelhasználÓ
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekrŐl a

Felhasználót haladéktalanul értes íti. "
10,10. Felhasználó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha sziikséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata eIIátásárŐI

gondoskodni tudjon - ha
a) a Kereskedőben közvetetten vagy közvetlenül 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági

társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.

b) a Kereskedő közvetetten vagy közvetlenül 25Vo-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági

társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56, § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott

feltételeknek.
10.11. Jelen szerződés - amely készült 5, egymással, szó szerint megegyező példányban -

valamennyi oldalát Felek - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben

megegyezőt, kellően meghatalmazott kópviselőik útján 1őváhagyólag ííták aIá.

Siotour Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
mint Felha sználó képviseletében:

Balogh Renáta
iigyvezető

Kelt: Szegeden, 2013, !J.. irO'rl).,rup
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Strifler György
kiemelt iigyfelek értékesítési oszty ez.

EDF DÉM{szzrt.
mint Kereskedő képviseletében:

pechan szabolcs
úz|eti ügyfelek értékesítési osztv ez.
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