BUITINIO VARTOTOJO
ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO IR ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS
Vilnius

2021-06-17

TIEKĖJAS
Pavadinimas:
Juridinio asmens kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Buveinės adresas:
Asmuo, pasirašantis Tiekėjo vardu ir jo atstovavimo
pagrindas:
Klientų aptarnavimo telefonas:
Klientų aptarnavimo el. paštas:
Tinklalapio adresas:
Darbo laikas:
Licencijos ar leidimo numeris ir išdavimo data:

VARTOTOJAS
Asmens kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Vardas, pavardė:
Adresas susirašinėjimui ir kontaktams:
Mobilus tel. Nr.:
El. paštas:

„Elektrum Lietuva", UAB
301506046
LT100003800414
Rinktinės g. 5, Vilnius LT-09234, Lietuva
Direktorius, Martynas Giga
+370 700 77 000
info@elektrum.lt
www.elektrum.lt
Pirmadienis-ketvirtadienis: 08:00-17:00, penktadienis: 08:00-15:45
Nr. L1-NET-27, 2008-03-06

Karolis

Toliau tekste kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):
I DALIS
INDIVIDUALIOSIOS SĄLYGOS
MOKĖJIMO SĄLYGOS
Ataskaitinis laikotarpis:
Atsiskaitymo terminas:
Sąskaitos pateikimas ir mokėjimo informacijos
gavimo būdas:

Elektros apskaitos prietaisų rodmenų pateikimo ir
atsiskaitymo būdas:
Delspinigiai už vėluojančius mokėjimus už kiekvieną
vėlavimo dieną:

1 kalendorinis mėnuo (jeigu vartotojas yra gaminantis vartotojas, papilomai
taikomos Bendrųjų sąlygų 11 dalies nuostatos)
Iki kito mėnesio, einančio po Ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės
dienos
Sąskaita laikoma suformuota ir pateikta Vartotojui, kai ji patalpinama Savitarnos
svetainėje. Vartotojo el.pašto adresu, nurodytu šioje Sutartyje pateikiama mokėjimo
informacija.
Tuo atveju, kai Vartotojas nenurodo Sutartyje savo el.pašto, arba pageidauja
sąskaitą gauti paštu, ji yra pateikiama Sutartyje nurodytu Vartotojo adresu
susirašinėjimui ir kontaktams.
Apskaitos prietaisų rodmenys nuskaitomi automatizuotu būdu (jeigu Vartotojas turi
atitinkamą elektros apskaitos prietaisą), arba deklaruojami Operatoriaus savitarnos
svetainėje (www.eso.lt), arba Tiekėjo savitarnos svetainėje (jeigu Tiekėjas atskirai
apie tokią galimybę pranešė Vartotojui šioje Sutartyje nurodytomis priemonėmis)
0.02 %

SUTARTIES GALIOJIMAS
Sutarties įsigaliojimas ir galiojimo terminas:

Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir yra neterminuota. Bendrojoje dalyje
nurodomi Sutarties sudarymo būdai.
Jei šalys Sutartį sudaro dėl elektros energijos tiekimo į objektą, kurio elektros
įrenginiai dar nėra prijungti prie elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus (toliau –
Operatorius) skirstomųjų tinklų, Tarifo plano prasideda Operatoriui visiškai
įvykdžius tarp šalių sudarytą Elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutartį
(t. y. nuo Vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų).

PAGRINDINĖS NUOSTATOS
1
1.1
1.2
1.2.3

Tarifo Plano pavadinimas :
STABILUS
Tiekimo pradžia ir pabaiga
2021-07-01 - 2024-06-30
Elektros energijos kaina
0.06831 EUR/ kWh be PVM (0.08266 EUR/kWh su PVM)
Galutinę kainą sudaro 1.2 nurodyta kaina, prie jos papildomai pridedami Susijusių paslaugų mokesčiai, iš kurių persiuntimo paslaugų
mokestis nustatomas pagal Vartotojo pasirinktą ir Operatoriaus Tiekėjui nurodytą šios paslaugos planą. Operatoriaus persiuntimo
paslaugų tarifus ir planus galima rasti: www.eso.lt/

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Vartotojo kodas
Objekto numeris
Objekto adresas
Tiekimo pradžia

2021-07-01

2
2.1

Taikoma Akcija
Akcijos nuolaida (nauda)

Nuolaida sąskaitai
30 eurų nuolaida sąskaitai

2.2

Įsipareigojimų laikotarpis

Lygus 1.1 punkte nurodytam laikotarpiui nuo Tiekimo pradžios iki
pabaigos

2.3

Akcijos sąlygos / sutarties nutraukimas

Vienkartinė nuolaida suteikiama sąskaitai.
Jeigu Vartotojo sąskaita yra mažesnė nei 2.1 punkte nurodyta
nuolaida, likęs nuolaidos skirtumas perkeliamas į kitą mėnesį;

Vartotojas, nutraukęs elektros energijos tiekimo sutartį anksčiau nei
pasibaigia Įsipareigojimo laikotarpis, privalo sugrąžinti 2.1 punkte
nurodytą Akcijos nuolaidą (naudą), kuri jam buvo faktiškai suteikta
iki sutarties nutraukimo dienos. Vartotojui nesuteikiama jokia
kompensacija už nepanaudotą nuolaidą, jeigu Vartotojas jos
nepanaudojo ne dėl Tiekėjo priklausančių aplinkybių.
Vartotojas pareiškia ir patvirtina, kad yra susipažinęs su Bendrųjų sąlygų 9 skirsniu, reglamentuojančiu Tiekėjo Akcijų/nuolaidų sąlygas
ir su jomis sutinka.
ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ OPERATORIAUS DUOMENYS
Pavadinimas:
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Rekvizitai:
Aguonų g. 24, Vilnius, 03212 Vilniaus m.
sav., Vilniaus apskritis www.eso.lt
Licencija:
Klientų aptarnavimo kontaktai:

Nr. L1 – 12 (ES)
1852, +37069761852

Įmonės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
info@eso.lt INTERNETU www.eso.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Šiai Sutarčiai be šių Individualiųjų sąlygų yra taikomos Bendrosios sąlygos (Sutarties II dalis), atitinkami Priedai, kurie kartu yra neatsiejama
šios Sutarties dalis. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad jos perskaitė, suprato bei sutinka taikyti Bendrąsias sąlygas (Sutarties II
dalis), kurias galima rasti čia: https://mano.elektrum.lt/files/elektrum_elektros_sutartis_bs.pdf
.
Prieš sudarant Sutartį Vartotojas buvo informuotas apie siūlomas elektros energijos tiekimo sąlygas, įskaitant ir informaciją apie būsimas
Vartotojo pareigas Operatoriui, vartotojas buvo išsamiai supažindintas su siūlomos Sutarties sąlygomis, elektros energijos tiekimo
patikimumo garantijomis, elektros energijos kainos nustatymo ir jos apskaičiavimo principais, elektros energijos tiekimo, persiuntimo ir kitų su
tuo susijusių paslaugų teikimo kainos dedamosiomis dalimis ir visais mokesčiais, buvo nurodytas tokio pasiūlymo Vartotojui galiojimo
terminas.
Sudarydamas Sutartį Vartotojas gavo iš Tiekėjo aiškią ir suprantamą informaciją apie teikiamas paslaugas ir visas jų teikimo sąlygas, savo,
kaip vartotojo, teises, susijusias su elektros energijos vartojimu, pirkimu ir Tiekėjo teikiamomis paslaugomis, elektros energijos ir susijusių
paslaugų kainas, Tarifo planą, elektros energijos kainą ir Galutinės kainos dedamąsias dalis, Sutarties terminą, Sutarties sudarymo, keitimo
ir nutraukimo sąlygas, ginčų nagrinėjimo tvarką.
Visa pateikta informacija Vartotojui buvo išsami, aiški ir suprantama.
Klientų aptarnavimas: portale www.elektrum.lt, el. paštu info@elektrum.lt arba telefonu +370 700 77 000.

Klientas

___________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas, kai sudaryta raštu)

Tiekėjas
Direktorius
Martynas Giga

