
01.RÉsz
VILLAMOS ENERGIA

ADÁSVÉTELI §ZERZÓDES

amely létreiótt eg}TésTól a NYiRW Nonproíit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tiizér u. 2.-4,, adószám 10363315-2-
15, cégjegyzékszám: Cg: l5-09-060275, képviselö: Pefió Árpád üg}./ezetó), mint vevó, (továbbiakban: Vevó)
másrészró1
az AUDAX RENEWABLES Kft. (székhely:l l34 Budapest, Váci út l7. adőszám:24765648-244,
cégjegyzékszám: Cg: 0i-09-18l l55., képviseló: Fejes Tibol lstván ügyyezotő), mint eladó (toyábbiakban: Eladó)
között az alulírott napon és helyen, aZ alábbi feltételekkel:

A szerzódés megkötésének €lózménye

Szerzódó Felek megállapítják, hogy Vevó ,,Villamos energia beszerzése" tá,rgyú Uniós értékhatárt elérő értékir
nyílt kózbeszerzési eljárást fol}tatott le.

o A közbeszerzési eljárásban Eladó adta a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, ezért a
közbeszerzési eljáftis nyertese Eladó lett, igy a jelen szÉrződés megkötésére a közbeszerzési eljárás
eredményeként keriil sor.

. szerzódő Felek megállapítjáüt és ajelen szerzódés aláírásával is megerösítik, hogy az ajánlati felhívás, a
közbeszerzési dokumentum és az Eladó ajánlatajelen szeródés elválaszthatatlan részét képezi.

. A Fel€k rögátik, hogy a NYÍRW Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzatának
l00.%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, A fulajdonossal kötött közszolgá|tatási szerzódés alapján a
NYíRW Nonprofit Kft. végzi Nyíregyházán a közvilágítással kapcsolatos feladatokat.

1 ,) Szerzódés tárg.va
Az Eladó kötelezi magát, hogy a Szerzödésben meghaüírozott idötartamon belül Nlregyházá város köTrílágiását
villamos energiával elláda a Szerződésben meghatáLrozott feltételek szerint.

2.) Szerződött villamos enereia mennviség
r Eladó kötelezi magát a szerzódés idótartama alatt a vevó mindenkori igénye szerint a szerzódésben
meghatározott mennyiségú Vevó részére történó Yillamos energia eladására.

. A szerzódött memyiség összesen: 4 294 8ló kwh+ 30 Yo a Szerződés idötartamáTa. Az Eladó
kötelez€ttségeinek teljesítési helye az áwiteli hálózat. A Szerzödés szerinti teljesítés akkor következik be, ha
a Vevó számára a Szerzódés szerinti, általa igényeh villamos energia az átvit€li hálózaton a rendelkezésére
áll. A villamos energia elosztiisa (eljuttaása) az átvíteh hálőZaton a Vevó csatlakoási pontjára a területileg
illetékes Elosztói Engedélyes(ek) feladata és felelössége.

o A vevó vállalja, hogy az el6ző pont szerint átadott villamos energiát átveszi (a továbbiakban Átadott
Villamos energia), és annakjelen Szerzódé§ szerinti energiadúát az Eladó számára a Szerzódés rendelkezései
szerint megfizeti.

3,) Hálózaüasználati és - csatlakoási szerzódések megkötése
. Eladó vállalj4 hogy vevó kérésére közrgmúködik az újonnan létesüló vevői logyasztási helyek
hálózathasználati és hálózatcsatlakozási szerződéseinek az Elosztói Engedélyesekkel tórténö m9gkötésében,
en-nek alapja a kereskedői meghatalmazfu,

4.) Fo$,asztási helvek be- és kiléDtetése
o Az Eladó vállalja, hogy a szerzódés idótartama alatt a szerzódés hatálya alá keriiló (újonnan belépő),
illetve hatálya alól kikerülő (pl. megszíinó) fogyasaási helyek be-, ill€tve kiléptetésével kapcso]atos
tevékenységeket ellátja.
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. A vevó köteles a fog]r'aszási helyek változásáfóI a jogszabályi lendelkezésekben és egyéb - a villamos
energiaellátiással kapcsolatos kereskedelmi és elosáói - szabályzatokban elóírt ,,normál" hatá,ridók elótt 5
munkanappal az Eladót írásban értesíteni a szerzódés aláftásakor érvényes jogszabályok alapján. Az Eladó a
be- és küelentéseket az Elosáói Engedélyesnél a normál hatrlridók szerint végzi.

. Az egyes fogyasztási helyek tekintetében az elláüis kezdetének, illetve megszüntetésének feltétele, hogy
az EIosZtói Engedélyes(ek) a vevó áItal megadott és Eladó által lojelentett fogyasztási helyek be-vagy
kijelentését az Eladó részére elfogadóan visszaigazolják.
r A vevó a szerzódéses idószak alatt más Eladóval nem köt a közvilágítás ellátására villamos energia
adásvételi szerzödést.

5.) Villamos energia sállítiá§a. áívétele
o Az Eladó köte|ezettségeinek teljesítósi helye az átviteli háIózat, a tulajdonjog átruházása Eladóról a
Vevöre a Vevó hálóZati csatlakoási szerzódésben meghatározott csatlakoási pontján történik. A Szerzódés
szerinti teljesités akkor következik be, ha a Vevó széllnáía az általa igényelt villamos energia az álvlleli
hálőzj;íon rendelkezésére állt. A viliamos energia elosztiisa az átviteli, illetve eIosztói hálózaton a vevő
csatlakozási pontjára a területileg illetékes Hálózati Engedélyesek feladata és felelóssége,

o Áramerósség/Frekvencia/Fesziiltség: A villamos energiát az Átadási pontnak megfelelő árameíősséggel,
frekvencián és feszültségi szinten kell átadni óssáangban a vonatkozó szabvtfuyokkal.

6.) A villamos eaer&ia düa
o A villamos energia ellátásáért fizetendö díj összege: 41,83.- Ftftwh.

Jelen Szerzódés hatályának idótartama alatt aZ Eladó kötelezi magát, hogy a hálózati csatlakoási szerződés(ek)
szerint a csatlakozási pont(ok)on az Elosztói Engedélyes(ek) közremúködésével a Vevő részere a villamos energiát
a fenti egységáron szá|litja le.
A szerződéses egységáí taítalmazz-a: a villamos energia díját.

A szerzódéses egységé!í nem íafíalmazz-a:
- ajövedéki adót, az ÁfA-t, az általános rendszerhasztálati düakat, valamint a villamos energiriLról szóló 2007. évi
LXxxVI. törvény l47.§-a alapján fizetendö pélzeszközók díját
- és a VET 13.§ (l) bekezdése szeíinti péízeszkőzt, továbbiakban KAT pénzeszközt (a megújuló
energiafonásokból és a hulladékból nyert energiáVal termelt vi]lamos enelgia míiködési tá|mogatáSának
finanszííozísához sziikséges pénzeszköá), és a Prémium pénzeszköá (a vET l3.§(l) bekezdése szerinti
pénzeszköz prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó része).

A KÁT-pénzeszköz mértékét a MAVIR Zrt. havonta utólag határozza meg. n rÁT pénzeszköz végsó
költségviselóje a VET l3/A.§ (2) bekezdés alapján a vevő. A vevó által fizetendő KÁT pénzeszköz a számlán
külön soron kerül fe ltiiütetésre.

A jövedéki adót, az ÁFA-t, az álta|ános íendszerhasználati díjakat, a rÁT pénzeszközt, a VET l47.§-a szerinti
pénzeszköZök díjáq a prémium pén2eszk6zt a Vevó minden hónapban köteles megfizetni az Eladó részére a
tárgyhavi fogyasáás, illetve az Eladó vonatkozó sámlája alapján.

. A díj jelen szerzódés érvényességi ideje alatt fix, indexálás ezen idószak alatt nincs.

o Szerzódéses Minimális és Maximális villamos energia mennyiség @ylx és Ey,rx;

Eszr,pz: 4 294 8l ó kwh+ 30 %

o Minimális Villamos Energia Mennyiség (ErvnN):

r A Minimális villamos Energia Mennyiség a vevő által ténylegesen felhasznáIt mennyiség, me|ynek
szeródéses időszak alattiteljes mennyiségére vevó aZ Eladótól történó átvételére Yá]lal kötelezettséget.
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. Am€nnyib€n veYó nem tudja a EszERZ Energia Mennyiséget elfogyasztani a szerzÖdéses időszak alatt, az el

nem fogyasztott villamos energia mennyisége nem szankcionálható, Eladó a ténylegesen elfogyasztott

mennyi§égíe a TszERz egységárat alka]nazn, VeYónek további fiZetési kötelezettsége nincs.

r Maximális Villamos Energia Mennyiség: (Eya1

A Maximális villamos Energia Mennyiség az a mennyiség, melynek szerzódés€s idöszak alatti, a

meghatározott egységáíakon történó leszállítására Eladó kötelezettséget vállal.

A maximális villamos energia mennyiség a Szerzödött villamos energia mennyiség l30 %-a.

Eltq_r: 5 583 26l kWh

Amennyiben Vevő szerződéses időszak alatti fogyasztása a Maximális Villamos Energia Mennyiséget
meghaladja, Vevő a Maximális Villamos Energia Menrryiség feletti részt aZ alábbi TMAVIR egységáron köteles
megfizetni.

TNa,{vlR: a Rendszerirányító kereskedelmi szabályzatában a felszabályozásra vonatkozó egységár.

Abban az esetben, ha Tlurrn < Tszenz, akkor a tulvételezési energia €gységára megegyezik az Tszr,rz
egységáíral,

A kiegyenlító en€rgia díjának mindenkori mértéke a MAVIR honlapjful tekinthetö meg. (wrvw.mavfu.hu)

Eladó jogosult jelen pontban meghatifuozott iiron szállítali a villamos energiót attól a1/l óráról kezdódóen,

amikor az elfogyasáott villamos energia mennyiség eléri a Maximá|is Villamos Energia Mennyiséget.

7.) Sámláás- fiZetési feltételek:
. A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiátlított sámlának a kötelezett Fél részére

történó benyújtásával érvényesítik a jelen Szerzódésben meghatáfozott bármely jogcímen jr{ró összegekkel
kapcsolatos jogaikat.

. A F€lek idószakonkénti eIszámolásban állapodnak meg, az Áre tv. 58. 5 (1) bek€zdése alapján.

r A Felek kózöttí villamosenergia-forgalom elsámolása beépített teljesítmény és közvilágítási naptáLr

alapján történö elsámolássa1 mérés nélkül történik.

o A sámlák kiállítása HUF-ban történik.

. Eladó az elsámolási idószakot köyetó hónap l5. naptári napjáig bocsátja ki számláját. A számla fizetési
határideje: a sámla kibocsátósának idópontjától §ámltott 30 nap. Amennyiben a fizetési határidó
munkaszijneti napra, ünnepre, vagy banksziineti napra esik, akkor a teljesítés halárideje a következő banki
mrrnkanap. A szerződés teljesitésére Lányadóak a Kbt. 135. § (l), (5), (6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130 §
(l) _ (2) bekezdései. Az Eladó kóteles 2022. december 3l. napjáv8l beáróIag a végszáínlát benyújtani a
Vevó felé.

. Fiz€té§i napnak az artap szÁmit, amelyen Eladó bankszámlájára a szárnla szerinti összeg maradéktalanul
jóVálrá§ía kerül. Kés€delmes fizetés es€tén Eladó jogosult késedelmi kamatol kóYerclni, mel}.nek mértékét a

Ptk. határozza meg,

r A száunlákat - feltüntetve rajta a szerzódés azonosítóját - a vevó nevére kiállítva (cíínét felfüntetve), t

példányban a számlafogadó címre kell bekiildeni. A vevó a Kbt.27/A. § alapján köteles elfogadni az

eleknonikus sámlát is.

. Az E|adó számára a ütlamos energia düat a Vevő az Eladó ING Bank által vezetett 137000t6-
08102027. számú számlájára, áfutalással fizeti meg.
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. Az EIadó a felhasználási hely felé havonta l db, számlát jogosult kiállitani, amely taí+a|mazza az
alábbiakat: a havi energiadij összegét, ajövedékiadót aZ AFA-I, az általifuos rendszerhasanálati dijakat, a vET
l47.§_a alapjáLrr fizetendó pénzeszközók diját, a VET 13.§ (1) bekezdése szerinti KAT pénzeszköz díját, a
prémium pénzeszköa.

8.) SzIá,qnla reklamáció:
. A vevö az Eladó által benyújtott szárnliáü<ka1 kapcsolatban, a kiállítást kóVetó 20 napon belül írásban (e-

mail formájában is) élhet kifogással.

o A számlareklamáció intézése sonín az Eladónak 15 napos hatriridón belül érdemben ínisban válasá kell
adn ia a Vevó részére. Ezen határidó meghosszabbítására a vonatkozó.jogszabály alapján van lehetőség további
15 nappal.

o Amennyiben az EIadó a fenti haÉridőket saját érdekkörében felmerült okokból késve teljesíti, vagy a
megtett ]épéSek ellenére a hiba továbbra is fennáll, az Eladó a reklamált tétel o,solo/nap-át kitevő, maximum
havonta (az adott hónapban kibocsátott sáí ák kapcsáú összesen) 5 M Ft késedelmi kötbért köteles fiZetni.

o Amennyiben a reklamált tétel kapcsán az Elosáói Engedélyes illetékessége az Eladó részéról
megál]apításía kerül, az Eladó köteles a kifogást az Elosaói Engedélyesnek írásban (e-mailben) jelezni, enől
a vevót tájékoáatni.

9.) Kötbér
o Az Eladó teljesítési késedelem esetén késedeimi kótbért köteles fizetni. A késedelni kötbér a teljes
mennyiség brufió összegben (HUF) rneghaáíozott ellenértékének 0,25 vo-a naponta, maximuma a teljes
mennyiség bruttó összegben meghatározott ellenértékének l0 %-a.

o Az Eladó érdekköréb€ esó ok miatt meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér ménéke a teljes mennyiség
bruttó összegben meghatírozott ellenértékérck a 20yo-a.

o Ha kötbér kerül felszámításra, az terhelö levél útján érvéDyesít€ndó,

. Teuesítési biáosíték: A szerzódés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a
Vevó a szerzódés teljes idótártamára teljesítési biáosítékot kér, mel},nek összege a nettó villamos €nergiadíj 3
%-a. A teljesítési biztositék teüesíthetó óvadékként a Vevó Unicredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-
00000004- l6l60006 szirnlájára történó befizetéssel, áfutalással, vagy pénzügyi intézmény vagy biaosító áhal
vállalt garancia vagy készfizető kezesség biáosítfuáva|, vagy biztosítási szerzódés alapjá,n kiállított -
készfiZető kezességvállaliást tartalmazó kötelezvénnyel.

l0.) A Szerzódés idótartama
A Felek ajelen Szelzódést határozott idótaítan a kötik, 2022. április 01. napjától - 2022. december 31. napjáig.

l l,) A szerzódéS megszúnéSe. felínondása:
- Jelen Szerzódés megszúnik a határozott idötartam lejáLítáYal. A szerzódés automatikusan megszúntnek tekintendó
akkor is, ha együ Fél ellenjogerós felsámolási eüánist rendeltek e] (ajogeróre eme|kedés napjával)

Felek rö8zítik, hogy fliggetlenül a jelen Szerzódés megszúnésétól, a Szerződés szerinti pénzfiZetési
kótelezett§egeiket toYábbra is kötelesek teljesíteni.

- A szerzódés megsziintetéSére rendkíviili felrnondfusa| az alábbi esetekben van lehetőség:

FeImondris az Eladó részéről:
Az Eladó felmondhatja ajelen Szerződést aZ alábbi események bármelyikének beköVetkezése esetén:
(a) A Vevó taggyúlése jögutód nélküli megszűnést kiínondó hatáíozatothoz:,
(b) a Vevó súlyos szerzódésszegése esetén: Am€nnyiben a V€vö elmulasztj4 vagy megtagad.ia a

jelen szerzódés értelmében szállítandó villamos enelgia vagy annak egy részének átvételét,
illetv€ a Vevó az Eladó kétszeri ínásbeli feIszóütása ellenére sem teuesíti fizetési kötelezettségét.
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Felmondás a vevó részéröl:
A Vevó felmondhada ajelen Szeízódést az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén:
(a) az Eladó közgyúlése (taggyűlése) jogutód nélkúli megszúnést kimondó határozatot hoz;
(b) az Eladó súlyos szerződésszegése esetén: Am€myiben az Eladó elmulasaja ajelen szerzódés

értelmében biáosítandó villamos energia vagy annak egy része lesállítását, és nem köv€tkezett
be vis maior,

A rendkívüli felmondás a szerzódést a kózlés idópontjától megsziinteti.

l2.) Klírtéítés

r Aki a szerzödés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles aá megtéríteni. MentesüI a felelősség
alól, ha bizonyítj4 hogy a szerzödésszegést ellenőrzési körén kívül esó, a szeruődéskOtés időpontjában elöre
nem látható köriilmény okoáa és nem volt elvárható, hogy a köriilmén}t elkerülje vagy a kirt elhárítsa.

vevó Városüzemeltetó tevékenysége a üfu:sadalom szeles körét érinti, ezéít Eladó szerzódésszegésének
következményei is széles körben érvényesülnek, mely következményekéít Eladó köteles hel},tállni
(különösen a késedelmesen lesállított villamos energia miatti károk, balesetek esetén).

. Amennyiben az Eladó elmulasztja ajel€n szerzódés értelmében biztosítandó villamos energia vagy annak
egy része leszállíását, és nem következett be vis maior, aZ Eladó köteles a vevó részére kifizemi a jelen
szerzódésben rögzített energiaifu, illetve azon magasabb ár közötti különbséget, melyen a Vevó a szabadpiacon
be tudja szerezni az energiát. Ez utóbbi áíat iizletile8 ésszerű módon kell megállapítani, tekintetbe véve a
releváns és kereskede]mi szempontból ésszerii járulékos átviteli költségeket és egyéb, kereskedelmi
szempontból ésszerű, dokumentált költségeket és kiadásokat.

. Amennyiben a vevó elnulasztja, vagy me5agadja a jelen szerzódés értelmében sállítandó villamos
eneIgia átvételét (az átvételi ponton), éS nem következett be vis maior, a vevő köteles az Eladónak kifiZ,etni
ajelen szerzödésben rógzített €nergia,ir, illefv€ azon alacsonyabb á,Lr közötti kiilónbséget, melyen az Eladó a
szabadpiacon értékesíteni tudja aZ energiát. Ez utóbbi áíat tlzletileg ésszerú módon kell megállapítani,
tekint€tbe véve a releváns és kereskedelmi szempontból ésszerű járulékos átviteli költségeket és egyéb,
kereskedelmi szempontból ésszerű, dokumentált költségeket és kiadásokat.

l3.) Vis Maior
o vis maior esemény az elóre nem látható esemény, körülmény vagy állapot, amely valamely Fél ésszerű
hatókörén kívül mertil fel, és megakadályozza az adott Felet a jelen szerzódésból fakadó kötelezettsége vagy
kötelezettségei teljesítésében. A vis maior események közé tartomak (többek között) a következők:

a) Azon átviteli bi{lózatok. metszékek terhelhetóségén€k műszaki okokból bekövetkezó, a rendszerilányítók
által megállapított csökkenése és/vagy kimaradása, mely a magyar elektromos hálóZatot más ország
háIózatával összeköti

b) A magy& áMteli hálóZat múködésében bekövetkezö lényeges fennakadás vagy kimaradás, melynek
következtébgn valamely fél képtelenné válik ajelen SzerzódéSben €lóírt egy vagy több kötelezettségének
teliesitésére,

c) thz, áwiz, ftildrengés, ö]dcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív sugárzáS,
rekviráás, lefog|alás vagy államosítís, kikötók, dokkok, csatomák vagy más, a hajóást vagy navigációt
segítő vagy ahhoz kapcsolódó létesítmények lezárása bfumely helyen vagy egy helyen belül;

d) hadtlzenettel vas/ anélkiil folyó háború, el|enségeskedés, fegyveres konfliktus vagy idegen támadás,
blokád, fonadalom, felkelés, lazadás, polgIíri elégedetlenség Vagy villongás;

e) orságos sztrájk, munkabesziintetés;

. A kétségek elker{ilése végett nem minósül vis maiomak a Feleknek a szerzódéses mennyiség
felhasználására vagy viszonteladására vonatkozó képtelensége, vagy a pénzeszközök hianya.

o Ha báLrmelyik § zerzbdö Fél (a továbbjakban: ,,Erinten Fél") képtelenné válik a jelen szerzódésből eredő
bármely vagy összes kötelezettségének t€ljesítéséIe vis maior helyz€t követkeáében, akkor ajelen szerzódés
továbbra is érvényben marad. Az Érintett Fél a vis maior ménékében és fennáltásának idótartamára mentesül
e kötelezettségek nemteljesítéséből eredó felelösség€ és ezen kötelezettsé8ek teUesítése alól.



. Egyik Felot sem t€rbeli f€l€lósség, és ezáltal nem minós0l szerzódésszegésnek ajelen szerzódés alapján

fennalÉ bá,rrrrely kotelezettség nem teljesítése, amennyiben azt vis maior okozta vagy annak eredményeként

következett be.

o A Felek nem felelnek a Rendszerirányító hatáskörébe tartozó, villamosenergia-ellátási szabályzatokban
foglalt jogszerű intézkedéseinek végrehajtásából eredó károkért.

o Vis maior eseményre adott reakció: Mindkét fél köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni azért, hogy a

gyakorlatilag lehetséges legrövidebb idón belül megszlintess€ azokat az okokat, amelyek késleltetik, vagy
akadályozzÁk a jelen szerződés értelmében fennálló szerzódéses kötelezettségei teuesítésében, és köteles

ésszerű lépéseket tenni a másik félnek okozott károk enyhítésér€.

l4.) A Felek rögzítik a Kbt. 143.§(3) bekezdése alapján a Vevó köteles a szerzödéSt felmondani 30 napos

felmondási hatráridővel_ ha

q) az E|adő vonatkoásában köZvetetteo vagy közvetlenül 25olo-ot meghatadó fulajdoni részesedést szelez
valamely olyanjogi személy vagy szemétyesjoga szerintjogképes szervezet, amely tekintetéb€n fennáll a Kbt.
62. § (l) bekezdés k)pont kb) alpontjában meghaüírozott feltétel
b) az ELadó kőTrctelíen Vagy köZvetlenül25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyanjogi
személy vagy személyes joga szerint .jogképes Szeryezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. ó2. § (1)

bekezdés k)pont kb)alpontjában meghatározott feltétel.

lL) A Felek a Kbt.l36.§ (1) bekezdése alapján íögzítik, hogy a Vevó nem fizet, illetve sámol el a szerzódés

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés k)pont ka-kb) alpontjai szerinti
feltételeknek nem megfeleló társaság tekintetében merülnek fel, és melyek aZ Eladó adókóteles jövedelrnének

csökkentésére alkalmasak.
Az Eladó köteles a szerzódés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezelét a Vevó számifua

megismeíhetóvé tenni és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügy]etelcól a Vevót haladéldalanul értesiteni.

ló.) Vitás ügyek rcndezése. iriinvadó iog:
A Szerzódö Fetek megállapodnak abban, hogy a jeten szerzódésból eredó esetleges Viás kérdéseket tfugyalásos

úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikótik a nyíregyháai székhelyú, hatrisköríel reldelkezó bíóság
kizárólagos illetékességét, amel}.nek mindenkor alávetik magukat.

A jelen szerzódésben nem szábályozott kérdések t€kintetében a közbeszerzésekról szóló 20l5. évi CXLIlI. tórvény
(Kbt.), a Polgári törvénykönywól szóló 2013. évi v. törvény (Ptk.), a villamos energiáról szóló 2o0'7. évi

LXxxvI. törvény (vET), valamint a 27312007. (Ix.lg.) sz. Kom. rend. a VET egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáLról (Vhr), illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései inínyadóak. A Kereskedelmi
sz'ib6lyzz|, az űzeml Szab lyzat és Üzletszabályzatok, az ASZF rendelkezései is inányadóak, amennyiben nem

ellentétesek a kbt. rendelkezésével, illetve nem sértik a vevő érdekeit.

t 7.) Bizalmas információk. titoktartá§:
Az Eladó tudomásul veszi, hogy az általa, akalmazottai által, illetYe alvállalkozói, az általuk megismert, a veYŐ

tulajdonát képeá uzleti információkat, klzárólag a Szerzödés teljesítóse céljából fe]tétlenül sziikséges mértékig

hasznátják fel, azokat harmadik személynek át nem adhatják. Ez a kötelezettség a sz€rzódés m€gszíinését kóvetóen

is időkorlát nélktil fennáll.

. A titoldartásra vonatkozó szabályok betarüisát a váIlalkoás teljes folyamaában és azl követóen -

időkorlátozáS nélkiil -jogosult a vevő ellenóriai.
l Az Eladó kötelezi magát arra, hogy a szerzödés megszúnésével egy idóben vevó kérésére visszaadja a

Vevónek a részérejuttatott íná§beli információkat, aZ azokó] készített másolatokkal együtt,

. Ajelen pontban írtak nem vonatkoznak az olyan információkra, amelyek nyilvIínosak.
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l8.) Kalcso lattartó személyek.,

Az Eladó részéról:

NéY: Kózigazgatási vonal
cím: l l34 Budapest, Váci út 17.
Telefon:06-80-262- l00
e-mail: kozigazgatas@audaxrenewables.hu

l9.) Általános rendelkezések
o A jelen szerzódés csak a mindkét Fél által aláirt ííásbeli okirattal a l(bt. l4l. § -ban meghatározott
feltételekkel módosítható.

o A Felek csak olyan mértékben jogosultak szerzódéses jogviszonyokat létesíteni más személy€kkel,
amennyiben azok nem akaűlyozzék, ajelen Szerzódés szerinti kötelezettségeik teljesítését.

. A Felek ajelen szerzódést rendes felmondással nem szüntethetik meg.

Jelen szerzódést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mind€nb€n megegyezót
jóváhagyólag írják alá.
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