PRAŠYMAS NEPRIKLAUSOMAM ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJUI
data

Sudaryti Elektros energijos pirkimo-pardavimo
ir paslaugų teikimo sutartį □

Pakeisti tiekimo planą ir/ar
persiuntimo tarifo planą (tarifą) □

Pakeisti atsiskaitymo būdą už
naudojimosi tinklais paslaugą □

Kliento duomenys:
Kliento kodas
Vardas
Pavardė
Asmens kodas/gimimo data
Korespondencijos adresas
Telefono Nr.
El. paštas
Objekto duomenys:
Objekto numeris
Objekto adresas
Objektą įtraukti į esamą sutartį

Taip (Kliento kodas -

)□

Ne □

Tiekimo pradžios ir tarifo plano pasirinkimas (visą aktualią informaciją apie tiekimo plano pasirinkimą rasite https://ignitis.lt/lt/elektra/#planai):
Pasirinkite, kada turėtų prasidėti elektros tiekimas pagal naują sutartį, kainos fiksavimo terminą ir tiekimo planą (pasirinkite tik vieną variantą):
1. Kuo greičiau
Tiekimo planai
2. Nuo 2023-01-01
Tiekimo planai
Kainos fiksavimo terminas „Minimalus“ „Optimalus“ „Išmanus“ Kainos fiksavimo terminas „Minimalus“
„Optimalus“
„Išmanus“
Nefiksuota kaina
□
□
□
Nefiksuota kaina
□
□
□
Fiksuota kaina: 12 mėn.
□
□
Fiksuota kaina: 12 mėn.
□
□
Fiksuota kaina: 24 mėn.
□
□
Fiksuota kaina: 24 mėn.
□
□
Fiksuota kaina: 38 mėn.
□
□
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau– ESO) persiuntimo tarifo planai:
Vienos laiko zonos tarifas
Dviejų laikų zonų tarifas (dienos; nakties, šeštadienio ir sekmadienio)
Keturių laiko zonų tarifas (nakties; ryto; dienos; vakaro)

„Standartinis“
□
□
-

„Namai“
□
□
-

„Namai plius“ „Išmanusis“
□
□
□

Atsiskaitymo būdo už naudojimosi tinklais paslaugą pasirinkimas (aktualu tik gaminantiems ir nutolusiems gaminantiems vartotojams):
1. Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį
□
2. Atsiskaitymas už elektrinės instaliuotą galią
□
3. Atsiskaitymas kilovatvalandėmis kiekiu pagal procentus
□
Visą aktualią informaciją apie atsiskaitymo būdo pasirinkimą rasite www.ignitis.lt/gaminantiems-vartotojams
Papildoma paslauga (jei pageidaujate papildomos paslaugos prašome pažymėti savo pasirinkimą varnele):
Žalioji energija

□

Nuolaidos pasirinkimas:
Nuolaida tiekimo kainai (nuolaida gali būti taikoma, jei pasirinkote Ignitis tiekimo kainos fiksavimą)

□

Mokėjimo informacijos (mokėtina suma, apmokėjimo terminas ir kita su mokėjimu susijusi informacija) gavimo būdo pasirinkimas:
Elektroniniu paštu
□
Trumpąja SMS žinute
□
Sąskaitų gavimo būdo pasirinkimas (jeigu pageidaujate gauti sąskaitas, prašome pasirinkti vieną variantą):
Savitarnos svetainė e.ignitis.lt
Paštu (jei neturite el. pašto)

□
□

Sutikimas tikrinti duomenis:
Sutinku, kad Sutarties sudarymo tikslu UAB „Ignitis“ gautų (tvarkytų) šiuos mano (ar atstovaujamo asmens) duomenis:
Iš nekilnojamojo turto registro duomenis apie visą man asmeninės ir/ar bendrosios nuosavybės teise
□ Taip
priklausantį nekilnojamąjį turtą
Duomenis iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenų mainų platformos (angl. Data Hub)
□ Taip

□ Ne
□ Ne

SVARBU! Patvirtinu, kad esu susipažinęs ir sutinku su:

1. Sąlyga, kad ESO tarifų planas gali būti keičiamas ne anksčiau kaip po 12 kalendorinių mėnesių nuo jo taikymo dienos. Pirmą kartą renkantis nepriklausomą
tiekėją, šis apribojimas nebus taikomas;

2. Sąlyga, kad po prašymo pateikimo pageidaujamas tarifo planas pradedamas taikyti nuo pirmosios kalendorinės sekančio mėnesio dienos tuo atveju, kai
3.

Operatoriui (AB „Energijos skirstymo operatorius“) nereikia pakeisti (perprogramuoti) skaitiklio. Jeigu Operatoriui skaitiklį reikia keisti (perprogramuoti) - nuo
skaitiklio sumontavimo, keitimo (perprogramavimo) dienos.
Sąlyga, kad nutraukiant Sutartį ar keičiant IGNITIS tiekimo planą nesuėjus įsipareigojimo naudotis elektros energija terminui, Klientas privalo
grąžinti visas jam suteiktas nuolaidas ar gautas kitas naudas, išskyrus, jei akcijų taikymo taisyklėse yra numatyta kitaip.

Asmens duomenų apsaugos nuostatos:
Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Tiekėjo interneto svetainėje www.ignitis.lt skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad
Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra
tikslūs ir teisingi, o Tiekėjas nėra atsakingas už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Tiekėjui pateikėte per neapdairumą.

Dokumentą pateikė:
Vardas, pavardė
Atstovavimo pagrindas
Kliento parašas

