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Wattler Kft. szerződésszám: WH-I-G-20-….-… 

A szolgáltatás tárgya Teljes ellátásra irányuló földgázszolgáltatás a Kereskedő földgázkereskedelmi ÁSZF-je alapján 

Kereskedő Wattler Kft. Szolgáltató adatai: Bejegyzett cím: 1094 Budapest, Páva utca 8. Cégjegyzékszám: 01-09-
294795, Adószám: 25892714-2-43, Képviseli: Németh Ders István. MEKH földgázkereskedelmi engedély 

száma: 6722 / 2018. Bankszámla száma: 10402166-50526882-68751007 

Felhasználó Cégnév: …., Bejegyzett cím: …., Adószám: …., Cégjegyzékszám: …. 

Felhasználási Hely(ek) 
és POD azonosító(k) 

Név: ….., cím: …., POD: …. 

 (részletek az Egyedi Szerződés 1. mellékletében) 

Várható Éves Felhaszn. …. kWh (…. m3) 

Ellátási Időszak Kezdete: A 3. melléklet (Meghatalmazás) Kereskedőhöz való beérkezését követő 30 nap. 
Vége: 2020.10.31. 

Árszabás típusa Rögzített Ár  

Energia díja1 2,25 Ft/MJ (7,312 Ft/kWh) 

Rendszerhasználati 
díjak2 

Alapdíj: 1000 Ft/hó 

  

Számlázás és fizetés 
rendje3 

Számla neve Számlakiállítás napja Fizetési határidő 

Fixdíjszámla Gázhónapot megelőző hó 15-ig Gázhónap 1. 

Elszámoló számla Gázhónapot követő hó 15-ig számlát követő 15 nap 
 

Energiadíj devizaneme Fixdíjak: HUF, energiadíj: HUF, egyéb forgalomarányos díjak: HUF 

Egyéb feltételek Minimum és maximum átvételi kötelezettség: nincs 
Last Call nincs 

Nyilatkozatok - Az Ügyfél képviselői elfogadják a Szolgáltató Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát  
- Maximum Teljesítmény (lekötés) a mérőóra beépített összteljesítménye 

- A Felhasználó nyilatkozik, hogy a Wattler Kft. földgázkereskedelmi üzletszabályzatát és Általános 
Szerződéses Feltételeit megismerte és azt elfogadja 

- Az ÁSZF 11.3 pontját a felek kiegészítik azzal, hogy ha a kereskedőváltás a korábbi kereskedőtől a 

Felhasználó nem fizetése miatt megakad, azt a felek Megalapozott Negatív Információnak tekintik. Az 
Ellátási Időszak kezdetét a Kereskedő módosíthatja, amennyiben a kereskedőváltás elhúzódik. 

- A Felhasználó nyilatkozik, hogy a Felhasználási Hely tekintetében 1) egyetemes szolgáltatásra jogosult 
nem lakossági fogyasztónak minősül és 2) a földgázmérő(k) névleges (össz)kapacitása 20 m3/óránál 

kisebb. 

A jelen Egyedi Szerződés a Wattler Kft. földgázkereskedelmi Általános Szerződéses Feltételeivel együtt képez egységes 

Szerződést. 

 

….. 
Név:  
Dátum:  
Aláírás: 

Wattler Kft. 
Név: Németh Ders István 
Dátum:  
Aláírás: 

                                                                   
1 Nem tartalmazza a hatályos jogszabályok szerinti mindenkor fizetendő adókat, járulékokat és fizetendő hozzájárulásokat. A Szerződés aláíráskor ezek a jövedéki adó 

(korábbi energiaadó, 0.3038 Ft/kWh), és biztonsági készletezési díj (0.25707 Ft/kWh). Számlázás kWh alapon, az itt feltüntetett kWh-alapú díjakkal történik a 

Üzeltszabályzatnak megfelelő módon. Az Egyedi Szerződésben az árak nettó árak, amik után mindenkor ÁFA fizetendő. 
2 A szerződésben megjelölt lekötés esetén. Ha a Felhasználó később az ÁSZF 7.4.2 alapján további kapacitástermék lekötését kezdeményezi, a teljesítménydíj eltérhet. 
3 Részletes szabályokat ld ÁSZF 6. fejezete 

Egyedi Szerződés - DiszkontGáz 
Teljes ellátásra irányuló földgázszolgáltatás 
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Egyedi Szerződés 1. melléklet – Felhasználási hely adatok4 
1. Felhasználási hely …. 
Cím ….  
POD ….  
Mérő(k) gyári száma …  
Mérő(k) nagysága (mérési nyomás) …  
Mérő Névleges (össz)Kapacitása …  
Vásárolt kapacitás …  
Kapacitáslekötés (éves) … m3/óra (…. kWh/óra)  
   
Földgázelosztó profilos  
ÜKSZ szerinti profilcsoport …  
Korlátozási besorolás-kategóriák …  
Szállítói kiadási pont …  
Vonatkozó Ellátási Időszak   
   

 
 
Egyedi Szerződés 2. melléklet – Kapcsolattartói adatok5 

Kereskedő részéről 
 Szerződéses ügyekkel kapcsolatban Számlázási kapcsolattartó Műszaki kérdések, adatszolgáltatás és 

lekötéssel kapcsolatban 

Név Molnár Anett Molnár Anett Bajmóczy Balázs 

Email-cím moa@wattler.eu invoice@wattler.eu bb@wattler.eu  

Telefonszám +36708508993 +36708508993 +36203579964 

 

Felhasználó részéről 

 Szerződéses ügyekkel kapcsolatban Számlázási kapcsolattartó Műszaki kérdések, adatszolgáltatás és 
lekötéssel kapcsolatban 

Név    

Email-cím    

Telefonszám    

Cím    

  

  

                                                                   
4 Kitöltendő az Ellátási Időszak kezdetét legalább 60 nappal megelőzően 
5 Kitöltendő az Ellátási Időszak kezdetét legalább 30 nappal megelőzően 

mailto:info@wattler.eu


Wattler Kft.   Földgázkereskedelmi Egyedi Szerződés 

 

Wattler Kft. • 1094 Budapest, Páva 8. • w: wattler.eu • e: info@wattler.eu • +36708508993  3/3 

Egyedi szerződés 3. melléklet – Meghatalmazás földgáz kereskedőváltási folyamat lefolytatására 

cégnév: 
 

székhely: 
 

cégjegyzékszám: 
 

adószám: 
 

 

mint meghatalmazó - a továbbiakban Meghatalmazó - felhatalmazom a 

cégnév: Wattler Kft. 

székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8. 

cégjegyzékszám: 01 09 294795 

adószám: 25892714-2-43 

képviseletében: Németh Ders István 

 

meghatalmazottat - a továbbiakban Meghatalmazott - arra, hogy a Meghatalmazóhoz tartozó alább felsorolt földgáz 

POD(-ok) tekintetében: 

POD azonosító Fogyasztási hely címe: 

  

 

1. a kereskedőváltási folyamatban teljes körűen eljárjon a Meghatalmazó képviseletében. 

2. az aláírás napját magában foglaló időszakra vonatkozó teljes ellátásról szóló földgáz-kereskedelmi 

szerződésének felmondásával, megszüntetésével kapcsolatban teljes körűen eljárjon a Meghatalmazó 
képviseletében. 

3. az illetékes Elosztói Engedélyes által mért negyedórás terhelési adatokat letölthesse, az online felületen 

jogosultságot szerezzen, kapcsolattartóként szerepeljen, a mérési adatokhoz hozzáférjen és a Meghatalmazó 

képviseletében eljárjon. 

Jelen meghatalmazás az aláírástól kezdve a 2020.12.31-ig tartó időszakra érvényes, valamint – szükség esetén – a fenti 2. 

pont tekintetében a korábbi kommunikációk teljes körű megismerésére is érvényes. 

Meghatalmazó és meghatalmazott kijelentik, hogy a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek.  

Kelt (hely, dátum):  

 
 

 
Meghatalmazó 
Név:  

 Meghatalmazott 
Név: Németh Ders István 

 

1.tanú aláírása 

tanú neve:     

lakcíme:              

Személyi azonosító okirat (szem.ig.)száma:   

                      
2.tanú aláírása 

tanú neve:     

lakcíme:              

Személyi azonosító okirat (szem.ig.)száma:    
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