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TESZ
SZERZŐDÉS

1) A SZERZŐDŐ FELEK
amely létrejött egyrészről
Név:
CYEB Energiakereskedő Kft.
Székhely:
2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.
Cégjegyzékszám:
13-09-138677
Adószám:
22742933-2-13
Bank:
Unicredit Bank Zrt.,
Bankszámla száma:
1091 8001 0000 0088 0616 0007
Képviselője:
energiakereskedő, továbbiakban mint „Kereskedő”,
másrészről
Név:
Lakóhely (cég, vagy szervezet esetén székhely:
Anyja neve (cég, vagy szervezet esetén a képviselő neve):
Születési hely és idő (cég, vagy szervezet esetén a képviselőre értve):
Adószám:
mint felhasználó, a továbbiakban: Felhasználó
a mellékletben (1. sz. melléklet) megnevezett fogyasztási helyére (a továbbiakban Fogyasztási Hely)
vonatkozóan (a Kereskedő és a Felhasználó a t ovábbiakban együttesen: a „Felek") alulírott helyen
és időben az alábbi feltételekkel:
2) A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Jelen Szerződés tárgya a Kereskedő által nyújtott CYEBENERGY szolgáltatás keretében a
Szerződésben meghatározott időtartamon belül a Felhasználó részére a Szerződésben
meghatározott villamos teljesítménnyel történő rendelkezésre állás és a Felhasználó villamos
energia igényének ellátása a Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feltételek
szerint.
Jelen Szerződés típusát Felek teljes ellátásalapú szerződésként jelölik.
Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a CYEBENERGY szolgáltatsokra vonatkozó Egyedi
Szerződési Feltételek – „ESZF” - (elérhető a www.cyeb.hu honlapon), amelyet felek a jelen
Szerződés részének tekintenek. Felhasználó kijelenti, hogy az ESZF rendelkezéseit megismerte, ez
abban foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi, hogy a Szerződés aláírásával az ESZF a jelen
Szerződés részévé válik.
Fogalmak (a Szerződésben és annak alapján létrejött jogviszonyban alkalmazott fogalmak a
Kereskedő mindenkor hatályos villamos energia-kereskedelmi üzletszabályzatában – a továbbiakban
„Üzletszabályzat” – írt jelentéssel és a CYEBENERGY szolgáltatásokra vonatkozó ESZF -ben írt
további jelentéssel bírnak.
3) TELJESÍTMÉNY LEKÖTÉS, VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL
Kereskedő kötelezi magát arra, hogy a szerződés időtartama alatt a Felhasználó mindenkori igénye
szerinti villamos energia mennyiséget a csatlakozási ponto(ko)n keresztül a területileg il letékes
Elosztói Engedélyes közreműködésével leszállítja. A Szerződött villamos energiamennyisége a
szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott 12 naptári hónapos érték kWh értéken (a Szerződött
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villamos energiamennyiség – amennyiben a felhasználási hely elszámolása profil alapján történik –
és a Felek külön nem kötötték ki a Szerződött villamos energiamennyiséget - a MÉF értékén kerül
meghatározásra, a MÉF érték az elosztói engedélyes által meghatározott és a Kereskedő által
elfogadott érték, vagy a Kereskedő által megállapított más érték).
A Kereskedő kötelezettségeinek teljesítési helye az átviteli hálózat. A Szerződés szerinti teljesítés
akkor következik be, ha a Felhasználó számára a Szerződés szerinti, általa igényelt villamos
energia az átviteli hálózaton a rendelkezésére állt. A villamos energia elosztása (eljuttatása) az
átviteli hálózaton a Felhasználó csatlakozási pontjára a területileg illetékes Elosztói
Engedélyes(ek) feladata és felelőssége .
A szerződés időtartamára a felhasználási helyen ér vényes szerződött villamos
energiamennyiség (mint Szerződött villamos energia mennyiség) 12 naptári hónapra érvényes
mértékét a felek a Kereskedő 1. sz. mellékletének megfelelő ajánlata szerint veszik
figyelembe. A Felhasználó vételezése a Szerződött villamos energia mennyiségtől a
CYEBENERGY szolgáltatások szerint térhet el, az eltérésre vonatkozó szabályokat (és a
kapcsolódó jogkövetkezményeket) az ESZF és a Kereskedő 1. sz. mellékletnek megfelelő
ajánlata tartalmazza.
A Felhasználó vállalja, hogy az előző pont szerint átadott villamos energiát átveszi (a továbbiakban
Átadott Villamos Energia), és annak jelen Szerződés szerinti energiadíját a Kereskedő számára a
Szerződés rendelkezései szerint megfizeti.
4) MENNYISÉGI ELSZÁMOLÁS
A Felek közötti elszámolás tárgyhónapra történik, ehhez a Kereskedő a Felhasználóval szemben a
profilos felhasználási helyekre vonatkozóan – leolvasott adat hiányában - a MÉF értékek adott
naptári hónapra arányosan eső mennyiségi értékét veszi alapul, a nem profilos felhasználási
helyeken a 1/4 órás átlagteljesítményeire, valamint az elfogyasztott villamos energia mennyiségére
vonatkozó adatokat, amely adatokat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes a mért 1/4 órás
terhelési adatok összesítésével továbbítja a Kereskedőnek.
A Kereskedő és a Felhasználó közötti elszámolás a profilos felhasználási helyeken a MÉF arányos
adatán, valamint a mérő leolvasott adatán alapul, más felhasználási helyeken az Elosztói
Engedélyes(ek) által közölt 1/4 órás adatokon és a leolvasott mérési adaton alapszik, a Felek ezt
tekintik az Átadott Villamos Energiának.
5) AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA DÍJA
Energiadíj: az Átadott Villamos Energiáért fizetendő, jelen Szerződés I. számú Melléklet 1. pontja
szerint meghatározott egységárral és eljárás szerin t számított díj (energiadíj).
Az általános rendszerhasználati díjak (rendszerirányítási díj. rendszerszintű szolgáltatások díja,
átviteli díj, elosztási díj) a hatósági árnak megfelelő jogszabályban és annak módosításaiban
kerültek meghatározásra. Az általános rendszerhasználati díjakat a Felhasználó közvetlenül fizeti
meg a területileg illetékes Elosztói Engedélyes(ek) részére , kivéve ha a Felek ettől ellentétesen
állapodtak meg, az eltérő megállapodást az 1. sz. melléklet tartalmazza .
6) A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁS
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A felek kapcsolattartása, nyilatkozattátelre, adatszolgáltatásra, a CYEBENERGY szolgáltatásokra
vonatkozó – a Kereskedő Üzletszabályzatában meghatározott – kapcsolattartás szabályok és
értesítési idők szerint történik.
A kapcsolattartáshoz a Felhasználó elfogadja a felhasználói fiók alkalmazását és az alkalmazásra
vonatkozó szabályokat. Abban az esetben, amennyiben a Felhasználó a CYEBENERGY
szolgáltatásokar vonatkozóan meghatalmatást adott, a kapcsolattartás a meghatalmazotti f iók
bevonásával – de a felhasználói fiók egyidejű alkalmazásával - történik.
A Felhasználó a Szerződés aláírásával az adatkezelésre a CYEB tevékenységére irányadó
adatkezelési szabályoknak megfelelően felhatalmazást ad és elfogadja azt.
7) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE
Felek a jelen Szerződést határozatlan időtartamra kötik, amely időtartam a Kereskedő 1. sz.
mellékletnek megfelelő ajánlata szerint kezdődik, feltéve, hogy valamennyi az ÁSZF -ben felsorolt
feltétel megvalósult. Jelen Szerződés megszűnik
a. a CYEBENERGYI szolgáltatásokra vonatkozó valamely Fél általi rendes felmondás
esetén, amely 30 napos felmondási idővel a fordulónapra gyakorolható (amennyiben a
Felek felmondási díjat kötöttek ki, a felmondás a fel mondási díj megfizetése feltételével
hatályosul), hűségidő alatt – ha a felhasználó a CYEBENERGY szolgáltatásokra hűségidőt
vállalt – a szerződés a Felhasználó részéről nem mondható fel;
b. az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jog elvesztése esetén a Kereskedő által 30 napos
felmondási idővel gyakorolt felmondással;
c. a Feleknek közös megegyezése esetén a Felek megállapodásában meghatározott
időpontban;
d. a Szerződés érvényességének és hatályának az Üzletszabályzatban felsorolt előfeltételei
hiányoznak, automatikusan azon a napon, amelyet az Üzletszabályzat meghatároz, vagy
e. valamely Fél által az ÁSZF 7.3 pontja szerint a másik Félhez intézett szerződésszerű
rendkívüli felmondás esetén, a felmondásban megjelölt időpontban ;
f. valamely Fél által a másik Félhez intézett - a CYEBENERGY szolgáltatásokra vonatkozó–
azonnali hatályú felmondás esetén, a szabályszerűen kézbesített és hatályosult
felmondásban megjelölt időpontban, amely az alábbi Súlyos Szerződésszegési esetekben
gyakorolható:
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A Kereskedő Súlyos Szerződésszegése (nem kizárólagos fe lsorolás)
- 15 (tizentö) napot meghaladóan nem tesz eleget a Felhasználónak járó fizetési vagy díj visszatérítési kötelezettségének;
- a Kereskedő neki felróhatóan, 30 (harminc) napot meghaladóan megsérti a Szerződés szerinti
rendelkezésre állási kötelezettségét.
A Felhasználó Súlyos Szerződésszegése (nem kizárólagos felsorolás)
- a szerződésben továbbá az Üzletszabályzatban meghatározott díjak vagy a kötbér vagy egyéb
díjak, pótdíj, kár, kamat, költségátalány megfizetésének tizenöt (15) napot meghaladóan nem tesz
eleget (azaz késedelembe esik);
- a villamos energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 15 (tizenöt) napot meghaladóan
nem teljesíti kivéve, ha erre azért nem képes, mert az adott fogyasztási helyet az elosztói
engedélyes neki nem felróható okból tizenöt (15) napot meghaladóan az ellátásból felfüggesztette
vagy kikapcsolta;
- megsérti a Kereskedő teljes ellátási jogát;
- a Kereskedő által a fogyasztási helyek ellátására szolgáltatott villamos energiát a Kereskedő
hozzájárulása nélkül vagy tilalma ellenére továbbadja;
- a CYEBENERGY szolgáltatásra vonatkozó adatszolgáltatási/tájékoztatási kötelezettségeit tizenöt
(15) napot meghaladóan nem teljesíti.
.
8) VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Kereskedő működését a Kereskedőnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(MEKH) által elfogadott Üzletszabályzata szabályozza , a mindenkori Üzletszabályzat rendelkezései
a Szerződésre is irányadó. Ez az Üzletszabályzat hatályos formában elérhető a Kereskedő
honlapján (www.cyeb.hu). Ezen Üzletszabályzat része az általános szerződési feltételek is. A
Felhasználó elismeri, hogy jogviszonyára a Kereskedő honlapján megtalálható mindenkori
Üzletszabályzat rendelkezései és a CEBENERGY szolgáltatásra vonatkozó mindenkor hatályos
Egyedi Szerződéses Feltételek („ESZF”) az irányadóak, Felhasználó a jelen Szerződés aláírásával
az Üzletszabályzat rendelkezéseit, az ESZF szabályait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Kereskedő köteles az Üzletszabályzat, az ESZF megváltozásáról a Felhasználót a CYEBENERGY
szolgáltatásokra vonatkozó kapcsolattartási feltételek szerint értesíteni.
A jelen Szerződés – ide nem értve az Üzletszabályzatot, és a CYEBENERGY szolgáltatásokra
vonatkozó ESZF-et - csak a mindkét fél közös megegyezésével módosítható, a módosítást a
CYEBENERGY szolgáltatásokra vonatkozó kapcsolattartási szabályok szerint, a felhasználói
fióknak megfelelő eljárással kell kifejezni és elfogadni .
A Felhasználó panaszával a Kereskedő Üzletszabályzatának megfelelő ügyfélszolgálatára
fordulhat, a CYEB a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján felhívja a Felhasználó figyelmét a
fogyasztói jogvita egyezségen alapuló lehetőségére, amelynek eredménytelensége esetén a
Felhasználó az Üzletszabályzat bíróági kikötési szabályainak megfelelően érvényesítheti jogait.
Kelt:
(Kereskedő)

(Felhasználó)

MELLEKLETEK
1. számú Melléklet: A CYEB ajánlata.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI
Távmért/
POD

Fogy. hely cím

………………………….--

1.

………………….

Profilos
AMR/SLP

Szerződött villamos
energiamennyiség
(kWh)
…………

Villamos energia egységárak
a. Ténylegesen Átadott Villamos Energia egységára (energiadíj):
………..(ár és annak pénzneme)/kWh

2.

Szerződött villamos energia mennyiség (Eszerz): Eszerz= ………. kWh

3.

Szerződéses Minimális és Maximális villamos energia mennyiség ( E MIN és E MAX )
a.

Minimális Villamos Energia Mennyiség (E MIN ): A Minimális Villamos Energia
Mennyiség az a mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti átvételére
Felhasználó kötelezettséget vállal.
A minimális villamos energia mennyiség a szerződött villamos energia mennyiség
…. %-a:
E MIN = …….. kWh

b.

Maximális Villamos Energia Mennyiség (E MAX ): A Maximális Villamos Energia
Mennyiség az a mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti, jelen mellékletben
meghatározott egységárakon történő leszállítására Kereskedő kötelezettséget
vállal.
A maximális villamos energia mennyiség a Szerződött villamos energia mennyiség
…… %-a:
E MAX = …………. kWh

4.

Rendszerhasználati díjak megfizetésére vonatkozó megállapodás:
A díjak a CYEB Energiakereskedő Kft.-n keresztül kerülnek megfizetésre.*
A díjakat a Felhasználó közvetlenül fizeti meg a hálózati engedélyes részére.*

(* - a megfelelő rész aláhúzandó)
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