APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS
________________________________
data

Objektas

_________________________________________
objekto adresas

Objekto pardavėjas – ________________________, toliau – Pardavėjas, ir Objekto pirkėjas – _______________________,
toliau – Pirkėjas, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį apskaitos prietaisų rodmenų
suderinimo aktą (toliau – Aktas):
1.

Šalys šiuo Aktu patvirtina, kad Pirkėjas komunalinių paslaugų teikėjams įsipareigoja mokėti nuo šių apskaitos prietaisų
(toliau – Skaitiklis) rodmenų:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.
3.
4.
5.
6.

Paslaugos pavadinimas, matavimo vnt.

Skaitiklio Nr.

Skaitiklio skalė

Rodmenys

Elektros energija, kWh
Elektros energija, kWh
Dujos, m³

Pardavėjas įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo šio Akto pasirašymo dienos nutraukti su paslaugų
teikėjais sudarytas sutartis, visiškai atsiskaityti už suteiktas paslaugas ir apie sutarčių nutraukimą informuoti Pirkėją.
Pirkėjas įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo šio Akto pasirašymo dienos kreiptis į paslaugų teikėjus
dėl naujų sutarčių sudarymo.
Tuo atveju, jei Pardavėjas nenutraukia su paslaugų teikėjais sudarytų sutarčių, Šalys susitaria, kad Pardavėjo ir
paslaugų teikėjų sudarytos sutartys gali būti nutrauktos Pirkėjo prašymu įvykdant Akto 3 punkte nurodytą pareigą.
Tais atvejais, kai Pardavėjas sutarčių su paslaugų teikėjais nenutraukia, o Pirkėjas nesudaro naujų, Pirkėjas atsako už
Pardavėjo prievolės atsiskaityti su paslaugų tiekėjais už suteiktas paslaugas įvykdymą.
Aktas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Asmens duomenų apsaugos nuostatos:
Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su UAB „Ignitis“ 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 Bendrovė nėra atsakinga už jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei
tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

Pardavėjas:
Vardas pavardė /
Įmonės pavadinimas
Asmens kodas / Gimimo data /
Įmonės kodas
Telefono nr.
El. paštas
_
__________________
pardavėjo / atstovo parašas

Pirkėjas:
Vardas pavardė /
Įmonės pavadinimas
Asmens kodas / Gimimo data /
Įmonės kodas
Telefono nr.
El. paštas
_
__________________
pirkėjo / atstovo parašas

