ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

NR. xxxx
Data: Click here to enter a date., Vilnius
SPECIALIOJI DALIS
1.
Ši Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis (toliau – „Sutartis“) aukščiau nurodytą datą yra
sudaryta tarp:
Tiekėjas
Juridinio asmens pavadinimas:
UAB „Ignitis“
Registracijos adresas:
Žvejų g. 14, LT - 09310 Vilnius, Lietuva
Korespondencijos adresas:
P. Lukšio g. 5B, LT - 08221 Vilnius, Lietuva
Kiti rekvizitai:
Įmonės kodas 303383884
PVM mokėtojo kodas LT100008860617
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
Licencija:
Visuomeninis tiekėjas - L1-12 (VET), 2018-07-31
Savitarna ir mokėjimų erdvė:
e.ignitis.lt
Interneto svetainė:
www.ignitis.lt
El. paštas:
info@ignitis.lt
Tel. Nr.:
1802; +370 611 21802
Klientas
Kliento kodas:
xxxxxxxx
Vardas, pavardė:
Gimimo data:
PVM mokėtojo kodas:
<įrašoma, jei taikoma>
Korespondencijos adresas:
Tel. Nr.:
El. pašto adresas:
Atstovo duomenys (vardas, pavardė),
jei Sutartį pasirašo atstovas:
2. Sutartimi Šalys susitarė dėl šių esminių Sutarties sąlygų:
Elektros energijos
Objekto, kurio atžvilgiu sudaroma ši
pirkimo–pardavimo vieta
Sutartis, adresas:
Objekto tarifo planas Sutarties sudarymo
☐ Standartinis, vienos laiko zonos
metu:
☐ Standartinis, dviejų laiko zonų
☐ Namai, vienos laiko zonos
☐ Namai, dviejų laiko zonų
☐ Namai+, vienos laiko zonos
☐ Namai+, dviejų laiko zonų
Patalpų plotas, skirtas apskaičiuoti įmoką už
elektros energiją bendrosioms namo
reikmėms, m²
Klientas turi elektros energiją generuojančius
☐ Taip
šaltinius (gaminantis vartotojas):
☐ Ne
Gaminančio vartotojo objekto įrengtoji
Nurodyta Sutarties 1 priede
generuoti galia:
Gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdas
☐ Pagal atgautą energiją
Sutarties sudarymo metu:
☐ Pagal elektrinės instaliuotą galią
☐ Mišriuoju būdu
☐ Kilovatvalandėmis
Sukaupto kiekio gaminančiam vartotojui
Sutarties Bendrojoje dalyje nustatytomis sąlygomis
kompensavimas:
Ataskaitinis laikotarpis:
Vienas kalendorinis mėnuo
Apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimo periodiškumas ir tvarka:
Kiekvieną mėnesį apskaitos prietaisų rodmenys už per
Ataskaitinį laikotarpį suvartotą elektros energiją Objekte
turi būti pateikti Tiekėjui Sutarties Bendrojoje dalyje
nustatytais būdais ir tvarka
Atsiskaitymo terminas:
Kiekvieną mėnesį iki paskutinės kito mėnesio dienos
Sutarties įsigaliojimo momentas:
Sutarties vykdymo pradžia:

Sutarties galiojimo terminas:

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento
Nuo Sutarties įsigaliojimo momento, išskyrus atvejus,
kai elektros įrenginiai Objekte nėra prijungti prie
Operatoriaus skirstomųjų tinklų
Neterminuota*
* Sutartis su nuomininku (panaudos gavėju) galioja iki nuomos (panaudos)
sutarties termino pabaigos. Nuomininkui (panaudos gavėjui) ar savininkui
nepranešus apie nuomos (panaudos) pasibaigimą ar apie šios sutarties
nutraukimą, sutartis tampa neterminuota.

3. Klientui teikiama informacija:
Kviečiame sužinoti informaciją apie Ignitis naujas paslaugas, specialius
pasiūlymus bei įvertinti suteiktų paslaugų kokybę.
Informacija bus teikiama el. paštu, SMS žinute arba telefonu. Duotą sutikimą
galite bet kada atšaukti e.ignitis.lt arba el. paštu info@ignitis.lt bei telefonais
1802 ir +370 611 21802. Daugiau informacijos apie asmens duomenų
apsaugą galite rasti Ignitis privatumo politikoje, kuri skelbiama internetinėje
svetainėje www.Ignitis.lt.
Mokėjimo pranešimo pateikimo būdas (e.ignitis.lt; el. paštu; paštu
korespondencijos adresu):

☐ Sutinku
☐ Nesutinku

☐ e.ignitis.lt

4. Elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus duomenys ir atliekamos funkcijos:
Juridinio asmens pavadinimas:
AB „Energijos skirstymo
Elektros energijos tiekimo sutrikimų šalinimas
operatorius“
Elektros įrenginių prijungimas prie skirstomojo tinklo ir
vidaus tinklo įrengimas
Juridinio asmens kodas:
304151376

Registruotos buveinės adresas:
Licencija:
Tel. Nr.:
El. paštas

5.

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius
L1-12 (ES), 2015-12-30
1852, +37069761852
info@eso.lt

Elektros energija generuojančių šaltinių prijungimas
Leistinosios naudoti galios keitimas
Skaitiklių perkėlimas, priežiūra ir tikrinimas
Automatizuotos apskaitos įrengimas
Kompensacija už servitutus
Nuosavybės ribų aktų parengimas

Kitos sutarties nuostatos
5.1 Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad turi teisę sudaryti Sutartį, t. y., jis yra Objekto savininkas ar kitu pagrindu veikiantis
teisėtas valdytojas, taip pat jis turi visus Sutarčiai sudaryti reikiamus sutikimus, leidimus (įskaitant, bet neapsiribojant, kitų
bendraturčių sutikimą sudaryti Sutartį).
5.2 Sutartis yra sudaryta iš Specialiosios dalies, Bendrosios dalies, kuri skelbiama Tiekėjo interneto svetainėje www.ignitis.lt, bei priedų
prie Sutarties ir jos yra neatsiejamos Sutarties dalys.
5.3 Kliento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi Sutarties vykdymo bei kitais tikslais, įtvirtintais Sutarties Bendrojoje dalyje bei
Privatumo politikoje.
5.4 Pasirašymas Sutartį, Klientas patvirtina, kad susipažino su:
5.4.1 Sutarties Specialiąja ir Bendrąja dalimis. Sutarties sąlygos Klientui yra aiškios ir suprantamos;
5.4.2 Privatumo politika, kuri skelbiama Tiekėjo interneto svetainėje www.ignitis.lt;
5.4.3 Visuomeninės elektros energijos kainos ir jų taikymo tvarka, kuri skelbiama Tiekėjo interneto svetainėje www.ignitis.lt.
5.5 Šalys susitaria, kad Sutartis, sudaryta elektroninių ryšio priemonėmis, telefonu yra prilyginama rašytinei dokumento formai ir yra
leistina įrodinėjimo priemonė teismuose ar kitų asmenų atžvilgiu.
5.6 Sutarties Specialioji dalis gali būti pakeista, papildyta atskiru Šalių susitarimu.
5.7 Sutarties Bendroji dalis gali būti keičiama joje numatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.
5.8 Klientas (buitinis vartotojas) per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties pasirašymo momento turi teisę Bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka ir sąlygomis atsisakyti nuotoliniu būdu ar kitaip (ne klientų aptarnavimo vietose ir ne prekybos patalpose) sudarytos Sutarties.
5.9 Klientas prašo, kad Sutartis, kuri sudaryta nuotoliniu būdu, būtų pradėta vykdyti jos sudarymo dieną, t. y. nepasibaigus 14
(keturiolikos) kalendorinių dienų atsisakymo nuo Sutarties terminui.
5.10 Sutartis pasibaigia Sutarties Bendrosios dalies nustatyta tvarka ir pagrindais.
UAB „Ignitis“ vardu

Kliento vardu
Esu susipažinęs su Sutarties Bendrąja dalimi. Sutarties
sąlygos man yra aiškios. Su Sutarties sąlygomis sutinku.

(Pagal Tiekėjo įgaliojimą įgalioto asmens vardas ir pavardė,
parašas)

(vardas ir pavardė, parašas)

