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1. A Felhasználó megbízza a Kereskedőt, hogy a vele kötendő villamosenergia-vásárlási szerződés
hatályba lépésének előfeltételeként szükséges valamennyi eljárást helyette és nevében az alábbi
felhasználási helyén (helyein) található csatlakozási pontjára (pontjaira) megtegye:
Mérési pont azonosítója:
Felhasználási hely neve:
Felhasználási hely címe:
1.1. A Felhasználó meglévő villamos energia kereskedelmi vagy közüzemi/egyetemes
szolgáltatási szerződését felmondja;
1.2. A Felhasználó hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződéseit a területileg illetékes
elosztói engedélyessel megkösse és kezelje;
1.3. Az elosztói engedélyesnek fizetendő díjakat (általános rendszerhasználati díjakat és a
mennyiségi eltérés alapján fizetendő díjat, kivéve a szerződésszegésből eredő követeléseket)
a villamosenergia-vásárlási szerződés hatálya alatt megfizesse, és erre az időre a hálózati
szerződésekben fizetőként kerüljön feltüntetésre. (Opcionális lehetőség)
1.4. Szükség esetén a mérlegkör-tagsági szerződést a Mérlegkör Felelőssel a Felhasználó
nevében és helyette megkösse
2. A Felhasználó köteles a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot (pl.: mérési pont
azonosító, mérőberendezés gyári száma, fogyasztói azonosító), okiratot (így különösen a korábbi
közüzemi vagy hálózathasználati szerződését, igazolást a csatlakozási pontról) a Kereskedő
rendelkezésére bocsátani.
3. Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hálózathasználatához kapcsolódó
adatokat az elosztói engedélyes a Kereskedő részére átadja. Az így átadott adatokat a Kereskedő
az üzletszabályzatában leírt adatvédelmi rendelkezések szerint jogszerűen kezeli.
4. A hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés aláírásával jelen megbízási szerződés, a
továbbiakban a Kereskedő képviseleti joga a hálózathasználati szerződésen alapulhat.

törölt: VET 151.§ (2) bekezdésében foglaltak
törölt: a jogszabályban meghatározott időpontig

Kelt: …………….., …… év …………………………… hó … nap

……………………………………………..
[Felhasználó cégnév]
mint Felhasználó képviseletében
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