Általános Szerződési Feltételek
Energetikai szakreferensi feladatok elvégzésére
(hatályos: 2017. január 1. napjától)
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1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nagykezdőbetűvel szereplő kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

“Szolgáltató”

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117
Budapest, Infopark sétány 1.; cégjegyzékszám: 01-10-048540)

“Megrendelő”

Az a jogi személy vagy egyéb jogalany, amely a Szolgáltatótól a Szolgáltatást az Egyedi Szerződés és az ÁSZF
szerint igénybe veszi.

“Fél”

A Szolgáltató és Megrendelő külön-külön.

“Felek”

A Szolgáltató és Megrendelő együttesen.

„Szolgáltatás”

A jogszabályok, így különösen az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény illetve az
energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet valamint a 2/2017.
(II. 16.) MEKH rendelet rendelkezései szerinti energetikai szakreferensi feladatok ellátása.

“ÁSZF”

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtására irányadó jelen Általános Szerződési Feltételei.

“Egyedi Szerződés”

A Felek között a Szolgáltatás ellátására létrejött szerződés.

„Ptk.”

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

1.2.

Jelen ÁSZF tartalmazza a Megrendelő által nyújtott Szolgáltatás Megrendelő általi igénybevételének, és a Szolgáltató valamint a
Megrendelő közötti létrejött Egyedi Szerződésben nem szabályozott tárgykörökre vonatkozó részletes szabályokat.

2.

EGYEDI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA

2.1.

A Szolgáltató és Megrendelő között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó Egyedi Szerződés létrejöhet írásban, szóban vagy ráutaló
magatartással.

2.2.

A Szolgáltató a Szolgáltatást elsősorban az Egyedi Szerződésben foglalt rendelkezések szerint nyújtja. Az Egyedi Szerződésben nem
szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az Egyedi Szerződés és az ÁSZF rendelkezéseinek ellentmondása
esetén az Egyedi Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.3

A Szolgáltató elérhetővé teszi az ÁSZF-et a honlapján. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, de ebben az esetben
tájékoztatni köteles a Megrendelőt a módosított ÁSZF-nek a Szolgáltató honlapján való közzététele útján vagy más alkalmas módon.

3.

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1.

A Szolgáltató a Szolgáltatást díjazás ellenében nyújtja.

3.2

A Szolgáltatásért járó díjazás összegét a Felek az Egyedi Szerződésben határozzák meg.
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3.3

A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az Egyedi Szerződésben foglalt díjakat megfizetni.

3.4

A Felek az ÁFA tv. 58. § szerinti határozott idejű, naptári hónapra szóló elszámolásban állapodnak meg. A Szolgáltató a számláit a
tárgyidőszakot követő 15. napon állítja ki 15 napos fizetési határidő mellett.

3.5.

Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Szolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységek ellátásáért járó ellenértéket
a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

3.6.

Amennyiben a Megrendelő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató jogosult a Ptk. szabálya szerinti
késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelővel szemben.

3.7.

Amennyiben a Megrendelő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató jogosult teljesítését a Megbízó
egyidejű értesítése mellett felfüggeszteni, és az ebből eredő kárért a Szolgáltató nem felelős.

4.

FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1.

A Felek a Szolgáltatás nyújtásának teljesítése során együttműködni kötelesek, egyúttal kötelesek tájékoztatni egymást minden olyan
körülményről, amely a Szolgáltatás nyújtásának teljesítését akadályozza, gátolja, vagy a Szolgáltatás díjazásának megfizetését
veszélyezteti.

4.2.

A Felek kötelesek egymást tájékoztatni a cégjegyzékbe bejegyezett lényeges adataikban (ideértve többek között, de nem
kizárólagosan a cégnevet, a székhelyt, az adószámot, a bankszámlaszámot) bekövetkezett változásról.

4.3.

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás nyújtásának teljesítése során a Megrendelő által a Szolgáltató részére átadott
vagy a Szolgáltató tudomására egyéb módon jutott, a Megrendelőre vonatkozó adatokat és információkat a Szolgáltató a
Szolgáltatás nyújtásának teljesítése érdekében teljes körűen kezelje. A Felek kötelesek a tudomásukra jutott minden tényt és
információt bizalmasan kezelni; a Szolgáltató biztosítja, hogy a tudomására jutott semmilyen tényt és információt nem használja
fel a Felek közötti jogviszonyon alapuló kötelezettségeinek ellátásán túli semmilyen egyéb célra, és azt nem továbbítja semmilyen
harmadik fél részére, ez alól kivételt képeznek az alvállalkozók vagy egyéb közreműködők részére továbbított információk, ha az
alvállalkozók és egyéb közreműködők biztosítják az információk bizalmas kezelését. A titoktartási kötelezettség megsértése esetén
a vétkes Fél köteles a másik Fél ebből eredő teljes kárát megtéríteni.

4.4.

A Megrendelő az Egyedi Szerződés fennállása során köteles a Szolgáltató részére a Szolgáltató által kért és a Szolgáltatás
teljesítéshez szükséges valamennyi adatot, információt átadni. Amennyiben az átadott adatok és információk hibásak, hiányosak,
ellentmondóak, ez a Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, és az ebből adódó károkért a Szolgáltató nem felel, valamint
a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtásának teljesítését felfüggeszteni.

4.5.

A Szolgáltató a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő érdekében jár el. Amennyiben a Megrendelő ésszerűtlen, vagy
szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az
utasítását fenntartja, a Szolgáltató az Egyedi Szerződéstől elállhat, vagy az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy
a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Szolgáltató köteles megtagadni az utasítás
teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások
személyét vagy vagyonát.

5.

FELELŐSSÉG
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5.1.

Ha kógens jogszabályi rendelkezés eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató felelőssége a Megrendelővel szemben a Szolgáltatás
nyújtásával összefüggésben három havi díjazás összegében korlátozott azzal, hogy a Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a
következménykárok, az elmaradt jövedelem és hasznok, valamint a jóhírnév megsértésével esetlegesen okozott károk megtérítésére.

5.2.

A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatással összefüggő kötelezettségét megszegi, így különösen
amennyiben elmulasztja a rá irányadó tájékoztatási, együttműködési, adatszolgáltatási vagy fizetési kötelezettségét határidőben
avagy teljes körűen teljesíteni. Az ilyen mulasztásokkal a Szolgáltatónak okozott károkért a Megrendelő köteles teljes körűen,
feltétel nélkül helytállni.

6.

MEGBÍZÁS MEGSZŰNÉSE

6.1.

Rendes felmondás

6.1.1. A határozott idejű Egyedi Szerződést egyik Fél sem jogosult indokolás nélkül felmondani.
6.1.2. A határozatlan idejű Egyedi Szerződést bármely Fél jogosult írásban, indoklás nélkül, 90 napos felmondási idővel felmondani.
6.2.

Rendkívüli felmondás

6.2.1. Bármely Fél jogosult az Egyedi Szerződés azonnali hatályú, indoklással ellátott felmondására írásban a másik Fél súlyos
szerződésszegése esetén (ideértve többek között, de nem kizárólagosan, ha a Megrendelő 20 napot meghaladó fizetési késedelembe
esik), ha a másik Fél írásbeli felszólítás és megfelelő póthatáridő tűzése ellenére sem orvosolja a szerződésszegést (rendkívüli
felmondás).
6.3.

A Felek kötelesek az Egyedi Szerződés megszűnése esetén elszámolni egymással.

7.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.

A Felek között létrejött Megbízásból eredő jogvitákat a Felek elsődlegesen tárgyalással kísérlik meg rendezni. Amennyiben a Felek
jogvitájukat tárgyalás útján nem tudják rendezni, bármelyik Fél jogosult bírósági vagy egyéb jogi eljárást kezdeményezni.

7.2.

A Szolgáltató jogosult a Megrendelő külön hozzájárulása nélkül az Egyedi Szerződésből fakadó kötelezettségeit és jogosultságait
olyan gazdasági társaságra vagy egyéb szervezetre átruházni, amelyben a Szolgáltató közvetlenül vagy közvetetten legalább 50 %os tulajdoni részesedéssel és/vagy szavazati joggal rendelkezik (a jelen rendelkezés tekintetében szerződés-átruházásnak minősül
az is, amennyiben a szerződés-átruházás időpontját megelőző időszakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a szerződésből
kilépő felet, míg a szerződés-átruházás időpontját követő időszakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a szerződésbe belépő
felet illetik, illetve terhelik).

7.3.

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató referenciaként hivatkozzon a Megrendelőre és az Egyedi Szerződésre, ideértve
többek között, de nem kizárólagosan, hogy:
a)

a Szolgáltató közbeszerzési eljárásban, illetve bármely egyéb tender és/vagy ajánlatadás során referenciaként jelölje meg a
Megrendelőt, az Egyedi Szerződést, az Egyedi Szerződés alapján a Szolgáltató által ellátott feladatokat, és ehhez
kapcsolódóan megadja - különösen, de nem kizárólagosan - a teljesítés idejét, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás
összegét, illetve a teljesítés előírásoknak és az Egyedi Szerződésnek való megfelelőségét;
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b)

a Szolgáltató a honlapján és bármely marketing célú anyagán (például szórólapok) referenciaként jelölje meg a Megrendelőt,
az Egyedi Szerződést, és az Egyedi Szerződés alapján a Szolgáltató által ellátott feladatokat;

c)

a Szolgáltató feltüntesse a Szolgáltató által adott ajánlatban, a honlapján, bármely marketing célú anyagán és az ezekhez
kapcsolódó bármely egyéb dokumentumban vagy felületen a Megrendelő védjegyét vagy a védjegy oltalomhoz hasonló
védelemben részesülő vagy a védelemben nem részesülő, de a Megrendelő által használt, a Megrendelő
megkülönböztetésére vagy azonosítására szolgáló vagy egyébként alkalmas logóját, jelmondatát, ábráját, szóösszetételét.

7.4.

A Szolgáltató a Megrendelő adatait és információit jogosult reklámtevékenysége és statisztikai gazdasági adatgyűjtése során
gyűjteni, felhasználni. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait és információit adatbázisában az Egyedi Szerződés megszűnését
követően 5 évig megőrizni reklámtevékenység céljából. A Szolgáltató jogosult a Megrendelőt ajánlatokkal, egyoldalú tájékoztatással
(hírlevél szolgáltatás) megkeresni.

7.5.

Jelen ÁSZF annak aláírása nélkül is kötelező a Megrendelőre.

7.6.

A Felek kijelentik, hogy megszüntetésükkel kapcsolatos eljárás (pl.: csődeljárás, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési
eljárás) nincs folyamatban, ilyen kérelmet tudomásuk szerint senki nem nyújtott be velük szemben, és ilyen eljárást maguk sem
indítottak, továbbá nincs velük szemben folyamatban olyan bírósági vagy hatósági eljárás, amely gazdasági tevékenységük
folytatását vagy az Egyedi Szerződés teljesítését ellehetetleníti, vagy akár olyan döntéssel is végződhet, amely ezzel járhat. Ilyen
eljárás megindulása súlyos szerződésszegésnek minősül, amelyről Felek köteles egymást haladéktalanul értesíteni.
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1. számú Melléklet

DÍJTÁBLÁZAT
a)

gépészmérnök, vagy villamosmérnök napidíj (8 munkaóra):

60.000 Ft + áfa

b)

szakreferens napidíj (8 munkaóra):

85.000 Ft + áfa

c)

auditor napidíj (8 munkaóra):

120.000 Ft + áfa
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