
E-OS Energiakereskedő Zrt.

Ajánlatkérő
Neve

Székhelye
Cégjegyzékszáma
Adószáma
Statisztikai száma:
Bankszámla száma (HUF)
Képviselő neve, pozíciója
Kapcsolattartó
Telefon

Mobil

Fax

E-mail

Ajánlatkérő nevében eljáró
Neve

Székhelye
Cégjegyzékszáma
Adószáma
Statisztikai száma:
Bankszámla száma (HUF)
Képviselő neve, pozíciója
Kapcsolattartó
Telefon

Mobil

Fax

E-mail

Ajánlatadó
Neve

Székhelye
Cégjegyzékszáma
Adószáma
Statisztikai száma:
Bankszámla száma (HUF)
Képviselő neve, pozíciója
Kapcsolattartó
Telefon

Fax

E-mail

Árajánlatunk érvényessége: 2013. 11. 15. 16:00

Villamosenergia-értékesítési ajánlat

Tápiógyörgye Község Önkormányzata
2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.

Gre-Lud Energetikai Kft.

Varró István polgármester

+36 53/383-001

+36 30 575 9278

varroistvan.tapio@gmail.com 

Ludányiné Gréczi Katalin ügyvezető

+ 36 37 740 313

+ 36 37 740 313

grelud.ludanyi@gmail.com

 13857424-2-44
 13857424-3514-114-01
 Erste Bank Zrt.11600006-00000000-45535439

 E-OS Energiakereskedő és Szolgáltató Zrt.

 Loós Zita kháttérirodai munkatárs

 H-1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
 01-10-045579

 +3662 671 997
 +3662 671 998
ugyfelszolgalat@e-os.net

 Kardos Gábor elnök-vezérigazgató

Szeretnénk Önöket  is ügyfeleink között üdvözölni, és fogyasztási adataik elemzése alapján az alábbi 
ajánlatot tesszük.
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E-OS Energiakereskedő Zrt.

Ajánlatunk tartalmi elemei:

  Az ellátás formája:
Teljes ellátás alapú szerződéses ajánlat 

  Fogyasztási adatok:
131,035 MWh/év

  Ajánlati árunk:
HUF/kWh EUR/MWh

KÁT (zöldenergia költség) 
beszámításával ---- ----

KÁT (zöldenergia költség) nélkül ---- ----

KÁT (zöldenergia költség) 
beszámításával ---- ----

KÁT (zöldenergia költség) nélkül ---- ----

KÁT (zöldenergia költség) 
beszámításával 14,70 ----

KÁT (zöldenergia költség) nélkül ---- ----

  Szerződéses időszak: 

  Az ajánlati ár tartalma:

  Menetrendadási és adatszolgáltatási kötelezettség:

mennyiségű villamos energia felhasználásra, amely magában foglalja a felhasználási helyek teljes 
villamosenergia-igényét, azaz a tervszerűen beszerezhető energiát, a kiegyenlítő energiát, valamint a 
felhasználók által kötelezően átvett villamos energiát (változattól függően).

Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
 valamennyi felhasználási helyére az alábbiak szerint:

Szerződéses időszak kezdete

Ajánlatunk elfogadása esetén a vevőt menetrendadási kötelezettség nem terheli.

Az ajánlati ár nem tartalmazza az ÁFA-t és az energiaadót, valamint a rendszerhasználati díjakat, továbbá a 
villamos energiáról szóló 2007.évi LXXXVI. törvény 147. §. szerinti pénzeszközöket (a szénipari 
szerkezetátalakítási támogatás, kedvezményes villamosenergia-ellátás támogatása, átállási költségek, a 
termékszerkezet átalakítási díjat) melyeket a Kereskedőnek tovább kell hárítania a Felhasználónak – külön 
feltüntetve az energiaszámlán. 

A rendszerhasználati díjak hatósági tarifa típusú díjak és a területileg illetékes Elosztói Engedélyes számlázza 
a fogyasztó részére. Külön megállapodás alapján, a Kereskedő vállalja az RHD számlák közvetített 
szolgáltatásként végzett továbbszámlázását a fogyasztó felé.

Közvilágítási elszámolású felhasználási helyekre

Közvilágítási elsz. felhasználási helyek összesen

Profil elszámolású felhasználási helyekre

 2014.01.01.00:00
Szerződéses időszak vége

 2014.12.31.24:00

Idősoros elszámolású felhasználási helyekre

Az ajánlati ár tartalmazza a teljes ellátás termelési és értékesítési költségeit, beleértve a mérlegkör-tagsági 
díjat, a kiegyenlítő energia díját, valamit a KÁT energia (zöldenergia) költségét.
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E-OS Energiakereskedő Zrt.

  Az éves elfogyasztandó mennyiségre vonatkozó tolerancia sáv: 

  Számlázás rendje:

  Fizetési feltételek:

  Fizetési garancia:

Somi Béla
kereskedelmi igazgató
Tel: 62/671 997

Fax: 62/671 998

Mobil: 20/360-5050

E-mail: somi.bela@e-os.net

Tiszteltettel:

Somi Béla
    kereskedelmi igazgató

s.k.

nincs korlátozva

A szerződéskötéshez és a szállítások megkezdéséhez nem kérünk fizetési garanciát.

Az ajánlattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Amennyiben  ajánlatunkat versenyképesnek és elfogadhatónak találják, kérem küldjék vissza címünkre jelen 
ajánlatunk cégszerűen aláírt 1. sz. mellékletét.

Fizetési határidő legkésőbb a számlakiállítás napjától számított 15. nap. A késedelmi kamat mértéke: MNB 
alapkamat + 3 %.

Villamosenergia-számláinkat a tárgyhót követő hó 15. napjáig elkészítjük és megküldjük a területileg illetékes 
elosztói engedélyestől kapott mérési adatok alapján. Minden díjtétel számlázása és fizetése forintban 
történik.

Megengedett alulfogyasztás mértéke (%)
nincs korlátozva

Megengedett túlfogyasztás mértéke (%)
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E-OS Energiakereskedő Zrt.

1.        sz. melléklet: 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata

Kérjük, hogy az ajánlat alapján készítsék el szerződésüket és küldjék el részünkre.

Visszaküldési cím: E-OS Energiakereskedő Zrt.
 6720 Szeged, Feketesas u. 28./B. 1.em.13.

Fax: + 36 62 671 998

E-mail: ugyfelszolgalat@e-os.net

Kelt:

Elfogadás esetén aláírás:

Társaság bélyegzője:

 elfogadja az ajánlat tárgyát képező felhasználási helyekre vonatkozóan az E-OS Energiakereskedő Zrt. 
2013.10.28 -i keltű, EOSVA-2013/167 referenciaszámú versenypiaci villamos energia ellátási ajánlatát, 
egyúttal tudomásul veszi, hogy jelen nyilatkozat aláírása szerződéskötési kötelmet keletkeztet 
Ajánlatadóval.

2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.

Ajánlat elfogadási nyilatkozat
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