FELHASZNÁLÓVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

FÖLDGÁZ

1. Átadó felhasználó (továbbiakban: Átadó) adatai
Felhasználó neve:
Születési név¹:
Születési hely és idő¹:
Anyja neve¹:
Székhely:
Ügyfélazonosító:
Cégjegyzékszám:

Adószám:

Egyéb azonosító (vállalkozói igazolvány stb.):
(Nem gazdasági társaság esetén.)
Kapcsolattartó neve:

Telefonszám:

E-mail cím:

Fax szám:

Értesítési cím:
(Végszámla és egyéb értesítés küldéséhez.)
¹ Ha az Átadó egyéni vállalkozó, kérjük, hogy adja meg azon adatokat, amelyeknél az 1-es jelölés szerepel.

2. Átvevő felhasználó (továbbiakban: Átvevő) adatai
Felhasználó neve:
Születési név²:
Születési hely és idő²:
Anyja neve²:
Székhely:
Ügyfélazonosító:
(Meglévő szerződés esetén.)
Cégjegyzékszám:

Adószám:

Egyéb azonosító (vállalkozói igazolvány stb.):
(Nem gazdasági társaság esetén.)
Kapcsolattartó neve:

Telefonszám:

E-mail cím:

Fax szám:

Levelezési cím:
Bankszámlaszám:
² Ha az Átvevő egyéni vállalkozó, kérjük, hogy adja meg azon adatokat, amelyeknél az 2-es jelölés szerepel.
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3. Felhasználási hely adatai
Felhasználási hely címe:
POD azonosító³:
Adásvétel

Bérleti jogviszonyváltozás

Felhasználóváltozás jogcíme:
Egyéb: ________________________________________________________________________________________________________

³Amennyiben a fenti felhasználási címen Ön több villamosenergia-mérési pont azonosítóval (POD) is rendelkezik, kérjük, hogy a jelen nyilatkozatot
valamennyi POD azonosító esetében külön-külön töltse ki, vagy a bejelentéshez mellékeljen egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet.
Átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékelve:

4. Gázmérő átadás-átvétel adatai
Az alábbiakban kérjük, adja meg a fogyasztásmérő berendezés(ek) gyári számát és a mérőállást a pontos elszámolás érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy a
bejelentés során csak 30 napnál nem régebbi mérőállás beküldésére és elfogadására van lehetőség.
Korrektorral ellátott gázmérő átadásánál, kérjük, hogy a korrektorra vonatkozó mérési és műszaki adatokat szíveskedjenek feltüntetni!

Gázmérő gyártási száma

Mérőállás

Dátum

Megjegyzés

A gázmérő átfogó helyszíni felmérést és átírását a felhasználási helyen a területileg illetékes rendszerüzemeltetői engedélyes végzi el.

Átvevő várható éves gázigénye (m³/év):

5. Átadó nyilatkozata
Az Átadó kijelenti, hogy a 3. pontban vagy a csatolt Átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott felhasználási hely(ek)en a gázszolgáltatás igénybevételével a
jelen nyilatkozat 4. pontjában rögzített időponttól felhagy, és ezért az érintett felhasználási hely(ek) tekintetében az E2 Hungary Zrt.-vel fennálló földgázkereskedelmi szerződését meg kívánja szüntetni (felmondja).
Az Átadó tudomásul veszi, hogy az E2 Hungary Zrt.-vel megkötött földgáz-kereskedelmi szerződése – amennyiben az E2 Hungary Zrt. és az Átvevő között a 3.
pontban meghatározott felhasználási hely tekintetében földgáz–kereskedelmi szerződés megkötésére bármely okból nem kerül sor – a kereskedőváltás
lebonyolításának időigénye miatt legkorábban a jelen bejelentés megtételét követő hónap utolsó gáznapjával szűnik meg, feltéve, hogy az Átadó a földgáz
kereskedelmi szerződés alapján esedékessé vált valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul határidőben eleget tett.
Az Átadó kötelezettséget vállal az Átadó és az E2 Hungary Zrt. között fennálló földgáz-kereskedelmi szerződés alapján szolgáltatott földgáz ellenértékének, illetve a
szolgáltatás vagy a földgáz-kereskedelmi szerződés megszüntetésével kapcsolatban felmerülő egyéb díjak, költségek határidőben történő kiegyenlítésére.
Az Átadó – amennyiben az elosztóhálózat - használati szerződését az E2 Hungary Zrt. megbízottként kezeli – kijelenti, hogy az elosztóhálózat - használati
szerződését felmondja.
Az Átadó tudomásul veszi, hogy a felhasználóváltozás késedelmes bejelentése esetén az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően továbbra is köteles a
felhasználási hely elhagyásától, átengedésétől függetlenül a felhasználási helyen vételezett földgáz ellenértékét, illetve a kapcsolódó díjakat, pótdíjakat megfizetni,
és a szerződésszerű teljesítésért helytállni. Egyebekben az E2 Hungary Zrt.-vel megkötött földgáz-kereskedelmi szerződés és az Üzletszabályzat rendelkezései az
irányadók. Ilyen esetben a földgáz-kereskedelmi szerződés megszüntetésére legkorábban az Üzletszabályzatban foglaltak szerinti időpontban kerülhet sor.
Az Átadó kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakat megismerte, azzal egyetért, továbbá a közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.
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6. Átvevő nyilatkozata
Az Átvevő kijelenti, hogy az E2 Hungary Zrt.-vel villamosenergia-vásárlási szerződést
kíván kötni

/ nem kíván kötni

.

Amennyiben az Átvevő az E2 Hungary Zrt.-vel villamosenergia-vásárlási szerződést kíván kötni, akkor kijelenti, hogy a villamosenergia-szolgáltatást a jelen
nyilatkozatban rögzített felhasználóváltozás időpontjától, a 4. pontban (vagy a csatolt átadás – átvételi jegyzőkönyvben) közölt mérőállás(ok)tól veszi igénybe. Az
Átvevő tudomásul veszi, hogy jelen nyilatkozata az E2 Hungary Zrt. tekintetében nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget.
Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a felhasználóváltozás késedelmes bejelentése esetén a felhasználási hely tekintetében a villamosenergia-vásárlási szerződés
megkötésére kizárólag az E2 Hungary Zrt. és az Átadó között fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnését követően kerülhet sor, illetve a
felhasználási helyen villamos-energia szolgáltatást igénybe venni kizárólag a megkötött villamosenergia-vásárlási szerződés hatályba lépésétől jogosult.
Egyebekben az E2 Hungary Zrt.-vel megkötött villamosenergia-vásárlási szerződés és az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók.
Az Átvevő kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakat megismerte, azzal egyetért, továbbá a közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.
Az Átvevő a jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti továbbá, hogy az E2 Hungary Zrt. Villamosenergia kereskedelmi Üzletszabályzatát megismerte és elfogadja, azt
magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Az E2 Hungary Zrt. fenntartja a jogot a jelen felhasználóváltozás bejelentő lap visszautasítására, amennyiben az hiányos adatokkal kerül benyújtásra.
Ez esetben a benyújtott kérelem teljes körűen elutasításra kerül és új felhasználóváltozás bejelentő lap benyújtása válik szükségessé.
Kelt: __________________________________, 202_____év _________________________hó ________nap

____________________________________________

_______________________________________________

Átadó cégszerű aláírása, ph.

Átvevő cégszerű aláírása, ph

Aláíró(k)nyomtatott:

Aláíró(k)nyomtatott:

név: ___________________________________________________________
Cég/intézmény név: ___________________________________________

név: ________________________________________________________________________
Cég/intézmény név: ________________________________________________________

A bejelentőlaphoz az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:
Átadás-átvételi jegyzőkönyv (Lsd. nyilatkozat 3. pontja.)
Cég, cégképviseleti igazolás
(1)
cégbírósági bejegyző végzés vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata vagy
egyéb cégjogi igazoló dokumentum (alapító okirat, vállalkozói igazolvány stb.), és
(2)
aláírási címpéldány vagy aláírás minta, és
(3)
meghatalmazás, amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el
Tulajdonosi minőség igazolása
(1)
ingatlan adásvételi szerződés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
Felhasználási hely használati jogának igazolása
(1.)
bérleti szerződés vagy egyéb, használatot igazoló dokumentum
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