Telefonos szerződéskötés azonosító:
Felhasználó azonosító (áram):
Felhasználó azonosító (gáz):
Szerződés száma: LAK – GE –

1.
1.1.

Teljes ellátásról szóló földgázkereskedelmi szerződés lakossági
felhasználók részére
BIZALMAS
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Szerződő felek
Kereskedő adatai
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 255
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-41
Bankszámlaszám: Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 16300000-04012498-90206425
Honlapcím: www.eon.hu
Telefonszám: 1448
Az ügyfélszolgálatok elérhetőségét az Üzletszabályzat tartalmazza.

1.2. Felhasználó és Felhasználási hely(ek) adatai
1.2.a. Felhasználó adatai
Név*		

Születési név*		

Anyja neve*

Adóazonosító jel*

Születési hely, idő*

Személyi igazolvány szám*

Telefonszám

Email cím

Levelezési cím:
ir.szám

város/község

út, utca, tér 					hsz.

Számlavezető pénzintézet
Pénzintézeti számla száma
a továbbiakban: Felhasználó
1.2.b. A Fizető adatai (amennyiben a Felhasználó és a Fizető nem azonos személy)
Név*		

Születési név*

Anyja neve*

Adóazonosító jel*

Születési hely, idő*

Személyi igazolvány szám*

Telefonszám		

Email cím

Levelezési cím:
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ir.szám

város/község

út, utca, tér

hsz.

Számlavezető pénzintézet
Pénzintézeti számla száma
a továbbiakban: Fizető
* Kötelezően töltendő mezők.
** Nem természetes személy esetén töltendő.
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1.2.c. A Felhasználási hely(ek) adatai és a felhasználási helyekre vonatkozó egységárak
Felhasználási helyek
Mérési pont
azonosító(k)

Felhasználási hely címe

Ármegállapítási időszak:

Elosztó

Alapdíj
(Ft/év)

Gázdíj (Ft/MJ)1
I. árkat.

Éves szerződött
mennyiség (MJ/év)2

II. árkat.

- tól/től
MJ

Amennyiben a Felhasználó másként nem rendelkezik, Éves Szerződött Mennyisége:
Kód

Elosztó engedélyes megnevezése

Cím

Gázdíj I. kat.
(Ft/MJ)

Gázdíj II. kat.
(Ft/MJ)

Értékesítési
alapdíj (Ft/év)

1

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

2,246

2,576

9 192

2

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

9027 Győr, Puskás T. u. 37.

2,180

2,442

9 192

3

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

7626 Pécs, Búza tér 8/a

2,151

2,469

9 192

4

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 32.

2,151

2,469

9 192

5

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

2,143

2,485

9 192

6

MAGÁZ Kft.

8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.

2,151

2,469

9 192

1.3.

Jelen Szerződés megkötésének feltételei:
- Felhasználó nem rendelkezik Előrefizetős mérővel;
- Felhasználó nem vesz igénybe nagycsaládos kedvezményt;
- Felhasználó fogyasztása (az elszámolást megelőző 1 évben) a 2500 m3-t meghaladja.

	Amennyiben a Szerződés hatálya alatt ezen feltételek bármelyike nem teljesül, úgy Kereskedő jogosult a szerződést
30 napra felmondani.
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Szerződés tárgya
2.
	A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint folyamatosan és biztonságosan
földgázt szolgáltat a Felhasználó részére, a Felhasználó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a földgázt a jelen
szerződésben vállalt feltételekkel vételezi, és annak ellenértékét – a jelen szerződés, illetve annak módosításai szerint,
a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül – rendszeresen megfizeti. A Fizető vállalja, hogy a szolgáltatás
ellenértékének megfizetéséért a Felhasználóval egyetemlegesen felel.
3.
Árak, díjtételek
3.1.	Az átadott földgázért a szerződés 1.2.c. pontjában feltüntetett alap- és gázdíjak fizetendők.
Az alapdíjat a Felhasználó havonta egyenlő részletekben köteles megfizetni.
3.2. 	A fenti díjtételek módosítását a Kereskedő jogosult egyoldalúan kezdeményezni, ennek érdekében a módosított árak
hatályba lépése előtt 45 nappal szerződésmódosítási ajánlattal a Felhasználót megkeresi. Amennyiben a Felhasználó
a módosított árakat nem fogadja el, úgy a Kereskedő jogosult a Szerződést a díjmódosítás hatályba lépésének napjára
azonnali hatállyal felmondani.
3.3. 	Az E.ON a szállított földgáz díj (molekuladíj) változatlanságára garanciát vállal a határozott időszak alatt.
1
A gázdíj tartalmazza a rendszerhasználati díjaknak a felhasznált gázmennyiséghez kapcsolódó forgalmi díjelemeit is. Jelen szerződésben szereplő minden
földgázmennyiségi adat gáztechnikai normál állapotban 288,15°K (15°C) hőmérsékleten és 101,325 kPa nyomáson értendő.
2
Az Éves Szerződött Mennyiség a Felhasználási hely(ek)re évente szállítandó földgáz mennyiség összege POD szintre lebontva kérjük feltüntetni.
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3.4.	
Amennyiben a díjmódosításra az azt befolyásoló bármely jogszabály, ellátási szabályzat, hatósági vagy bírósági határozat
kötelező érvényű módosítása, továbbá adó, illeték, egyéb pénzügyi teher jogi/közigazgatási aktus révén történő bevezetése
vagy módosítása, avagy a rendszerhasználati díj mértékének vagy struktúrájának változása miatt – ezen változás mértékéig
– kerül sor, az a Felhasználóra automatikusan tovább hárítható feltéve, hogy ezt jogszabály nem zárja ki.
3.5. 	A felek megállapodnak, hogy a Felhasználó esetleges túlfizetését Kereskedő a felhasználói folyószámlán nyilvántartja
és annak összegét a következő számlá(kba) számítja be.
4.
Szerződött fogyasztás
4.1. 	A Felhasználó az Éves Szerződött Mennyiséget gázévenként egyszer írásban módosíthatja, az 1.3 -as pont
figyelembe vételével.
4.2. Az Éves Szerződött mennyiség havi %-os bontása:
A Kereskedő minden hónapban azonos mennyiségről részszámlát állít ki.
A Kereskedő a részszámlákat az alábbi jelleggörbe alapján állítja ki: Január 20%; Február 14%; Március 11%; Április 8%;
Május 2%; Június 2%; Július 1%; Augusztus 1%; Szeptember 3%, Október 7%; November 11%; December 20%.
Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban a részszámlák mennyiségi megosztásáról nem rendelkezik, a Kereskedő
az Éves Szerződött Mennyiséget az általa itt megadott fogyasztási jelleggörbe alapján osztja meg. A Felhasználó jogosult
a fenti jelleggörbét évente egy alkalommal, minden év október 1-jei hatállyal módosítani, minden év július 1-ig telefonon,
elektronikus vagy postai úton bejelentett igénye esetén a Kereskedő érvényesít.
4.3. 	A Kereskedő az Éves Szerződött Mennyiséget az Elosztói Engedélyes első mérőleolvasása után első alkalommal
legkorábban a szerződéskötéstől számított 90. napon, majd minden további mérőleolvasáskor jogosult felülvizsgálni,
és az Elosztói Engedélyes által mért adatok alapján módosítani.
5.
Fizetés, elszámolás
5.1. Számlázás, leolvasás
	A Felek rögzítik, hogy az elszámolás alapja az Elosztói Engedélyes által a hiteles gázmérőn mért és leolvasott
gázmennyiség. Számlázási időszak: minden hónap első napjától ugyanazon hónap utolsó napjáig. Ettől eltérően,
a leolvasás hónapjában az elszámoló számla az adott hónap egészére vonatkozóan tartalmazza az alapdíjat és a hónap
első napjától a leolvasás napjáig tartó időszakra arányosított gázdíjat.
Leolvasási időszak:
A Felhasználó fizetési módja (választását kérjük x-szel jelölje):
készpénz átutalási megbízás (postai csekk)
csoportos beszedés
átutalás
A fizetés határideje: a számlán feltüntetett időpont.
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5.2. 	A Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig minden késedelmes
napra vonatkozóan, a mindenkori Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot fizetni. A Felhasználó fizetési késedelmének
és súlyos szerződésszegésének minősül, ha a szerződésben vagy a Kereskedő Üzletszabályzatában rögzített díjak, pótdíjak,
illetve a kötbér, vagy egyéb, szerződésben meghatározott, a Kereskedőnek járó összegek szerződés szerinti kifizetésével
kapcsolatos kötelezettségét késedelmesen, írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti. A szerződésszegés következménye
a késedelmi kamaton felül: kikapcsolás az ÁSZF-ben foglaltak szerint.
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6.
A szerződés létrejötte, időtartama, megszűntetése
6.1. 	A Kereskedő és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony a Teljes ellátásról szóló földgáz-kereskedelmi szerződés
telefonos úton 2 éves határozott időtartamra jön létre, azon a napon, amikor a Felhasználó az írásba foglalt Szerződést
kézhez veszi, feltéve, hogy a Felhasználó az Üzletszabályzatban és az ÁSZF-ben foglalt előfeltételeknek megfelel és
a szerződés 1.2.c. pontjában megnevezett Felhasználási hely(ek)en a gázellátás technikai feltételei biztosítottak.
A Felhasználó vállalja, hogy a hatályba lépési feltételek változása esetén haladéktalanul értesíti a Kereskedőt a változásról.
Amennyiben bármelyik fél a határozott időtartam lejárata előtt legalább 30, de legfeljebb 180 nappal nem jelzi
megszüntetési szándékát, a Szerződés határozatlan tartamú szerződéssé alakul át.
6.2. 	A szolgáltatásnyújtás kezdete: hiánytalanul kitöltött, aláírt meghatalmazás beérkezését követő második hónap első napja,
feltéve, hogy a meghatalmazás adott hónap 20. napjáig beérkezik a Kereskedőhöz. Adott hónap 21. és utolsó napja között
beérkezett meghatalmazás esetén a szolgáltatásnyújtás kezdete a beérkezést követő harmadik hónap első napja.
6.3. 	Jelen Szerződést a határozott időtartam alatt a Felhasználó csak szerződésmegszüntetési díj ellenében szüntetheti meg.
A díjszámítás alapja, bruttó 25 400 Ft fix díj, továbbá a határozott időtartam alatt felhasznált kedvezmények összege.
	A kedvezmények kalkulálásának alapja a kereskedő határozatlan versenypiaci gáz szolgáltatásának díja*. A szerződés a díj
Kereskedőnek történt megfizetése napját követő hónap 1-jével szűnik meg. A határozatlan időtartam alatt a szerződést
bármely Fél 30 napra felmondhatja.
6.4. 	Jelen szerződés megszüntetésére mindaddig nem kerülhet sor, amíg a Felhasználónak a Kereskedővel szemben
számlatartozása áll fenn. Az elszámolás és tartozás rendezése az Üzletszabályzatban foglaltak szerint történhet. A Felek
megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Felhasználótól eltérő Fizető is alanya a szerződésnek, úgy a Felhasználónak
és a Fizetőnek a felelőssége egyetemleges a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség (számlák, díjak, kamatok
és egyéb fizetési kötelezettségek) teljesítése tekintetében.
6.5. 	Amennyiben a Felhasználó az írásba foglalt szerződés kézhezvételét követően 15 napon túl, de a tényleges fogyasztás
megkezdését megelőzően – a szerződés a Felhasználónak felróható okból nem tud teljesülni, úgy Kereskedő jogosult
szerződésszegés miatt egy összeget - kötbér jogcímen - követelni. A kötbér összege 25 400 Ft fix díj.
6.6 	Felhasználó jogosult az írásba foglalt Szerződés kézhezvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállni. Az elállási
jog gyakorlása történhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól) 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatmintával vagy egyéb olyan nyilatkozattal, amelyből egyértelműen kitűnik
az elállás szándéka. Az elállást érvényesnek kell tekinteni, ha Felhasználó a nyitva álló határidő lejárta előtt nyilatkozatát az
1.1 pontban meghatározott levelezési címre elküldi.
7.
Vegyes rendelkezések
7.1. 	Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Kereskedő honlapján elérhető Üzletszabályzat, Általános Szerződési
Feltételek, a Kereskedő meghatalmazása (1. sz. melléklet), továbbá az Adatkezelési hozzájárulás , és a Csatlakozási Nyilatkozat
- E.ON Otthonangyal Partner Csoportos Balesetbiztosításra. A Kereskedő az általa kötött teljes ellátásról szóló földgáz
értékesítési szerződésekre vonatkozóan Általános Szerződési Feltételeket dolgozott ki.
	A Felhasználó nyilatkozik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és elismeri, hogy jogviszonyára
a Kereskedő honlapján megtalálható mindenkori Üzletszabályzat és a mindenkori Általános Szerződési Feltételek irányadóak,
kivéve, ha adott kérdésről a Felek a szerződésben kifejezetten másként rendelkeznek. A Felhasználó kérésére
a Kereskedő az ÁSZF-et postai úton megküldi részére. Jelen szerződés megkötésével a Felhasználó kijelenti továbbá, hogy
a területileg illetékes Elosztói Engedélyes Üzletszabályzatát megismerte, rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
7.2. 	A Felhasználó a szerződés megkötésével előzetesen, kifejezetten és minden további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy
a szerződés teljes időtartama alatt a Kereskedő – a Felhasználóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal – a szerződést,
illetve a szerződésből eredő jogot vagy kötelezettséget bármely Kapcsolt Vállalkozása részére átruházza, feltéve, hogy
a Kapcsolt Vállalkozás rendelkezik a Hivatal által kiadott működési engedéllyel. A szerződés változatlan tartalommal
történő, teljes átruházása esetén az átruházó Fél az átruházás hatálya beálltának időpontjától kezdődően mentesül
a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése alól.
7.3. Panaszkezelés
	A Felhasználó a Kereskedő Üzletszabályzatában meghatározott módon, személyesen, telefonon, írásban (e-mail, fax, levél)
beadvánnyal fordulhat a Kereskedőhöz panasza kivizsgálása érdekében. Amennyiben eljárása eredménytelen
az Üzletszabályzatban részletezett hatásköri megosztás szerint - az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál,
vagy a MEKH-nél, ill. Békéltető Testületnél eljárást kezdeményezhet a Kereskedővel fennálló vitás kérdések rendezése
érdekében. Ezen eljárások nem zárják ki a bírósági igényérvényesítést.
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7.4. 	A Kereskedő energiahatékonyságot javító intézkedései, programjai, az energetikai tanúsítók, valamint az energetikai
auditálást végző személyek és szervezetek, továbbá az energetikai fogyasztói tanácsadó ill. érdekvédelmi szervezetek
elérhetőségei megtekinthetőek honlapunkon, a www.eon.hu elérhetőségen.
Jelen szerződést a felek a telefonos szerződéskötés szabályai alapján az Üzletszabályzat 6.1.2.4. pontjában meghatározott
feltételek alapján kötötték meg, és foglalták írásba.

kelt

A Fizető képviseletében
P. H.

év

hó 			

A Felhasználó képviseletében
P. H.

nap

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft.
Képviseletében

Adatkezelési hozzájárulás
Alulírott
hozzájárulok, hogy az E.ON Hungária Zrt. és az adatvédelmi tájékoztatóban
meghatározott, az E.ON Hungária csoportba tartozó társaságok [azaz a (i) E.ON Energiakereskedelmi Kft.; (ii) E.ON Ügyfélszolgálati
Kft.; (iii) E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.; (iv) E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; (v) E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati
Zrt.; (vi) E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; (vii) E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.; (viii) E.ON Energetikai Tanácsadó Kft.;
(ix) Pannonwatt Energetikai Zrt.; (x) E.ON Energiatermelő Kft.; (xi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.] a fent megadott személyes
adataimat nyereményjátékról történő tájékoztatás, értékesítés és reklám küldése (postai és elektronikus úton), piackutatás,
ajánlat küldése céljából kezeljék. A megadott név- és lakcímadatokat a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név
és lakcímadatok kezeléséről szóló jogszabályoknak megfelelően kezelik az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott,
az E.ON Hungária csoportba tartozó társaságok.
Az E.ON Hungária csoportba tartozó társaságok elérhetőségei és adatai (ideértve a fenti társaságokat is), valamint a jelen
hozzájárulással kapcsolatos adatvédelemi tájékoztató elérhető a http://www.eon.hu/adatvedelem honlapon. A jelen nyilatkozat
aláírásával kijelentem, hogy az E.ON Hungária csoport adatkezelési tájékoztatóját megismertem és azt elfogadom, az adatkezelési
hozzájárulást a tájékoztató ismeretében teszem meg. Tudomásom van arról, hogy a személyes adataim kezeléséhez adott
hozzájárulásomat bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom.
Megkeresés telefonon:
Megkeresés elektronikusan:
Megkeresés postai úton:

LAK_GE_VP_18_03_CC

Kelt,			

Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem

Felhasználó aláírása

5/5

Telefonos szerződéskötés azonosító:
Felhasználó azonosító (áram):
Felhasználó azonosító (gáz):
Szerződés száma: LAK – GE –

Kereskedő meghatalmazása
1. számú melléklet
BIZALMAS

– S – 18

Jelen meghatalmazás aláírásával a Felhasználó

Név

Személyi igazolvány száma
meghatalmazza
az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám:
Cg. 24765648-2-41; adószám: 01-09-181155) földgáz-kereskedőt, hogy helyette és nevében az illetékes földgáz-kereskedőnél
(ideértve az egyetemes szolgáltatót is) és hálózati engedélyesnél eljárjon és a jelenleg hatályos határozott/határozatlan* idejű
földgáz energia kereskedelmi/egyetemes szolgáltatási szerződést az alábbi mérési pont azonosítójú felhasználási hely(ek)re
vonatkozóan a GET. 31/A. §. § (1) bekezdése alapján felmondja és a kereskedőváltást kezdeményezze.
Felhasználási helyek
Felhasználási hely címe

Mérőpont azonosító (POD)

A Felhasználó egyúttal meghatalmazza az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy az illetékes földgázkereskedőtől/egyetemes szolgáltatótól és hálózati engedélyestől a szükséges adatokat:
• Éves fogyasztás
bekérje, és hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság megismerje
és a földgázkereskedelmi szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben felhasználja.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság jelen meghatalmazás szerinti
eljárása során a Felhasználó jogosítottá és kötelezetté válik, a hatályos földgáz-kereskedelmi/egyetemes szolgáltatási szerződése
felmondásával kapcsolatos bármilyen következmény őt terheli.

kelt

Meghatalmazó aláírása

LAK_GE_VP_18_03_CC

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás

Aláírás

Név

Név

Lakcím

Lakcím

*aláhúzandó rész

