ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
Kliento pavadinimas/
Vardas, pavardė
Įmonės/ asmens k odas
PVM mok ėtojo k odas
Adresas
Telefono numeris
El. paštas
Tiek ėjo pavadinimas
Tiek ėjo licencijos
numeris ir data
Juridinio asmens k odas
PVM mok ėtojo k odas
Buveinės adresas
Asmuo, pasirašantis
Tiek ėjo vardu
Klientų aptarnavimo
telefonas
Klientų aptarnavimo el.
paštas
OBJEKTO DUOMENYS
Objek to pavadinimas ir
adresas

1.1. Atask aitinis
laik otarpis
1.2. Atsisk aitymo
terminas
1.3. Mok ėjimo bei k itos
informacijos gavimo
būdas
1.4. Elek tros apsk aitos
prietaisų rodmenų
pateik imo ir
atsisk aitymo būdas
1.5. Tiekėjo siūlomi
specialūs planai:

1.5.1. SPECIALUS
TERMINUOTAS
1.5.1.1. Fik suoto
įk ainio terminas
1.5.1.2. Sutarties
terminas
1.5.1.3. Sutarties
nutrauk imo mok estis
1.5.1.4. Nuolaida

1.5.2. SPECIALUS
LAISVAS 2
1.5.2.1. Fik suoto
įk ainio terminas
1.5.2.2. Sutarties
terminas
1.5.2.3. Sutarties
nutrauk imo mok estis
1.5.2.4. Nuolaida

1

UAB „Vilniaus elektra“
L1-144 (NET); 2020-08-24
305599329
LT100013526019
Perkūnkiemio g. 13, Vilnius LT-12114, Lietuva
Direktorius Matas Jakubonis
(8633) 22550
info@vilniauselektra.lt
Klientas patvirtina, kad turi teisę sudaryti Sutartį dėl Objektų nurodytų „Objektų sąraše“.
Nurodytas šios Sutarties 1 priede „Objektų sąrašas“

Vienas kalendorinis mėnesis
Iki kito mėnesio, einančio po Ataskaitinio laikotarpio, 28 dienos
Tiekėjas siunčia sąskaitas už suvartotą elektros energiją Kliento nurodytu el. paštu, arba
www.vilniauselektra.lt savitarnos svetainėje. Klientas pageidaujantis, kad sąskaitos būtų
siunčiamos paštu, turi papildomai informuoti Tiekėją apie sąskaitos pristatymo būdą, sąskaitos
elektroniniu paštu bei savitarnoje siunčiamos automatiškai.
Klientas įsipareigoja savarankiškai ne vėliau kaip iki Ataskaitinio laikotarpio paskutinės darbo
dienos 17:00 val. deklaruoti savo elektros rodmenis, taip pat prieš pasikeičiant elektros energijos
kainoms ir (ar) tarifams, deklaruoti elektros energijos suvartojimą Tiekėjui. nurodydamas: Skaitiklio
numerį; Periodo pradžios elektros rodmenis; Periodo pabaigos elektros rodmenis
Plano
Pastovi
Viena
Pasirikim
dedamoji,
laiko zona
as
Eur su
(specialus
Dvi laiko zonos
PVM/mėn.
įkainis su
(specialus įkainis su nuolaida Eur/kWh su
nuolaida
PVM)
Pažymėti
Eur/ kWh
su PVM)



0,00

0,1981

Diena: 0,2102
Naktis: 0,1497

Netaikoma

24 mėnesiai 1
Nutraukus sutartį, ankščiau nei per 24 mėnesius, mokamas vienkartinis 29,99 Eur
nutraukimo mokestis
Klientui taikoma nuolaida nuo 1.5.5 p. nurodyto standartinio tarifo. Nutraukus
sutartį, ankščiau nei per 24 mėnesius, Klientas įsipareigoja grąžinti visą suteiktą
nuolaidą per naudojimosi laikotarpį.

2,00

0,1981

Diena: 0,2102
Naktis: 0,1497

12 mėnesių
24 mėnesiai 1
Nutraukus sutartį, ankščiau nei per 24 mėnesius, mokamas vienkartinis 29,99 Eur
nutraukimo mokestis
Klientui taikoma nuolaida nuo 1.5.5 p. nurodyto standartinio tarifo. Nutraukus
sutartį, ankščiau nei per 12 mėnesių, Klientas įsipareigoja grąžinti suteiktą
nuolaidą už paskutinius metus.

Pasibaigus Sutarties galiojimo terminui ir Klientui nepranešus iki Sutarties galiojimo termino pabaigos prieš 30 d. apie norą keisti tiekėją, Sutartis automatiškai pratęsiama dar tokiam pačiam laikotarpiui.

1.5.3. SPECIALUS
LAISVAS 3
1.5.3.1. Fik suoto
įk ainio terminas
1.5.3.2. Sutarties
terminas
1.5.3.3. Sutarties
nutrauk imo mok estis
1.5.3.4. Nuolaida

1.5.4. SPECIALUS
LAISVAS 4
1.5.4.1. Fik suoto
įk ainio terminas
1.5.4.2. Sutarties
terminas
1.5.4.3. Sutarties
nutrauk imo mok estis
1.5.4.4. Nuolaida

1.5.5
STANDARTINIS
PLANAS
1.5.5.1. Fik suoto
įk ainio terminas
1.5.5.2. Sutarties
terminas
1.5.5.3. Sutarties
nutrauk imo mok estis
1.5.5.4. Nuolaida

3,00

0,1981

Diena: 0,2102
Naktis: 0,1497

18 mėnesių
18 mėnesių1
Nutraukus sutartį, ankščiau nei per 18 mėnesių, mokamas vienkartinis 29,99 Eur
nutraukimo mokestis
Klientui taikoma nuolaida nuo 1.5.5 p. nurodyto standartinio tarifo. Nutraukus
sutartį, ankščiau nei per 18 mėnesių, Klientas įsipareigoja grąžinti suteiktą
nuolaidą už paskutinius 18 mėnesių.

4,50

0,1981

Diena: 0,2102
Naktis: 0,1497

24 mėnesiai
24 mėnesiai 1
Nutraukus sutartį, ankščiau nei per 24 mėnesius, mokamas vienkartinis 29,99 Eur
nutraukimo mokestis
Klientui taikoma nuolaida nuo 1.5.5 p. nurodyto standartinio tarifo. Nutraukus
sutartį, ankščiau nei per 24 mėnesius, Klientas įsipareigoja grąžinti suteiktą
nuolaidą už paskutinius 2 metus.

0,00

0,2441

Diena: 0,2676
Naktis: 0,2370

Netaikoma

Neterminuota
Netaikomas
Netaikoma

1.6. Sutarties galiojimo
laik otarpis
1.7. Kainos
persk aičiavimai

Sutartis įsigalioja nuo ___________________ ir galioja iki 1.5 p. nurodyto termino. Sutarties
Bendrosios sąlygos pradeda galioti nuo Sutarties pasirašymo dienos
Pasibaigus fiksuoto įkainio terminams, nurodytiems 1.5 p. Įkainiai gali būti perskaičiuojami kiekvienų
metų kovo 1, liepos 1 ir lapkričio 1 mėnesių pirmą dieną, priklausomai nuo pasikeitusių elektros
kainos susidedamųjų dalių. Jei elektros kainos sudėtinės dalys išlieka nepakitusios, išlaikomas toks
pats tarifas visą sutarties galiojimo terminą. Apie įkainių pasikeitimus Klientas informuojamas prieš
30 dienų Sutarties 1.3 p. nurodytu būdu

1.8. Sutarties pažeidimai

Klientui vėluojant apmokėti už Elektros energiją daugiau kaip 40 dienų, Tiekėjas gali vienašališkai
apriboti ir/ arba nutraukti Elektros energijos tiekimą, taikyti papildomus mokesčius už elektros tiekimo
apribojimą/nutraukimą/atstatymą. Klientui vėluojant apmokėti už Elektros energiją daugiau kaip 60
dienų, Tiekėjas gali vienašališkai perduoti Kliento duomenis ir/ arba parduoti Kliento skolą išoriniams
paslaugų tiekėjams (skolų išieškojimo įmonės, kiti).
Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su Sutarties Bendrąja dalimi. Aktuali ir galiojanti Bendrosios
Sutarties redakcija yra viešai talpinama www.vilniauselektra.lt..
Šiai Sutarčiai be šių Specialiosios dalies sąlygų yra taikomos Bendrosios Sutarties sąlygos, Priedai,
kurie kartu yra neatsiejama šios Sutarties dalis. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad jos
perskaitė, suprato bei sutinka taikyti Bendrąsias Sutarties sąlygas, kurios viešai pateikiamos
www.vilniauselektra.lt

1.9. Baigiamosios
nuostatos

Pavadinimas
Rek vizitai

Licencija:
Gedimų registravimas
TIEKĖJAS:
Direktorius
Matas Jakubonis

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, Vilnius, 03212 Vilniaus m. sav.,
Įmonės kodas 304151376
Vilniaus apskris
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
www.eso.lt
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
Nr. L1 – 12 (ES)
1852
El. paštas: info@eso.lt ir www.eso.lt
KLIENTAS:

____________________________________

ELEKTROS ENERGI JOS PIRKIMO-P ARDAVI MO SUTARTI ES
1 Priedas

OBJEKTŲ SĄRAŠAS
Klientas patvirtina, kad turi teisę sudaryti Sutartį dėl Objektų nurodytų „Objektų sąraše“:
Eil.
Nr.

Objekto kodas

Objekto adresas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TIEKĖJAS
Direktorius
Matas Jakubonis

VARTOTOJAS

____________________________________

