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M.6. számú melléklet
A villamosenergia kereskedelmi
tevékenységhez kapcsolódó egyes
tevékenységek díjai

Formázott: Kiemelt
Formázott: Kiemelt
Formázott: Kiemelt
Formázott: Kiemelt
Hatályos: 20147. októberjáprilisanuár __15-. május 15-től

EDF DÉMÁSZ Zrt.

EDF DÉMÁSZ Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.6. számú melléklete

A villamosenergia -kereskedelemmi szolgáltatáshozhez kapcsolódó egyes
tevékenységek díjai
I. Díjalkalmazási feltételek
Jelen díjak kizárólag az EDFa DÉMÁSZ Zrt. villamosenergia kereskedelmi tevékenységéhez
kapcsolódnak. Az elosztói működési engedély alapján végzett tevékenységek díjait, a
megrendelés feltételeit a területileg illetékes elosztói engedélyes üzletszabályzata
tartalmazza. (Az elosztói tevékenységbe tartoznak nem kizárólagosan a következő
tevékenységek: fogyasztásmérő-helyen végzett munka, csatlakozó-berendezésen, közcélú
hálózaton végzett munka.)
Amennyiben a Felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződésében az EDFa DÉMÁSZ Zrt.
megbízottként szerepel az elosztói szerződések tekintetében és a megbízási jogviszony erre
kiterjed, akkor az elosztói engedélyes által végzett tevékenységeket az EDFa DÉMÁSZ Zrt.
közvetített szolgáltatásként számlázhatja a Felhasználónak. A megbízási jogviszonytól
függetlenül az elosztó közvetlenül is számlázhat a Felhasználó részére, amely alapján a
Felhasználó közvetlenül köteles teljesíteni az elosztó részére.
Nem kérhető külön díj a Felhasználótól a kereskedőváltással kapcsolatban nyújtott
szolgáltatásokért.
Felhasználó tájékoztatási igénye esetén az EDFa DÉMÁSZ Zrt. tájékoztatást ad az aktuális
díjtételekről, a megrendelés és lemondás feltételeiről.
A bruttó díjak 27 %-os ÁFA kulccsal kerültek kiszámításra a nettó (ÁFA nélküli) díjakból.
A díjakat és díjalkalmazási feltételeket az EDFa DÉMÁSZ Zrt. a jogszabályok alapján saját
hatáskörben állapítja meg és teszi közzé ügyfélszolgálatain és honlapján.
Nem lakossági fogyasztók részére:
Minden fogyasztási felhasználási hely és számla tekintetében a számlamásolat kérése,
fogyasztás analitika, illetve a számla analitika díjköteles.
II. Szerződésszegés esetére vonatkozó költségtérítés
A Felhasználó szerződésszegése miatt felmerült költségeket az EDFa DÉMÁSZ Zrt.
érvényesíti a Felhasználó felé. A fizetési késedelem miatt felmerült költséget a vonatkozó
táblázat tartalmazza. Egyéb esetekben a ténylegesen felmerült egyedi költség kerül
felszámításra.
Felhasználói tájékoztatási igény esetén az EDFa DÉMÁSZ Zrt. tájékoztatást ad az aktuális
díjtételekről, a megrendelés és lemondás feltételeiről.

A díjakat az EDFa DÉMÁSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáin és honlapján elérhetővé teszi.
A táblázat szerinti bruttó díjak a vonatkozó törvény szerinti ÁFA kulccsal kerültek
kiszámításra a nettó (ÁFA nélküli) díjakból.
A behajtási költségátalányt a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség
kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget
megfizetni köteles. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb
jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege
beszámít.
Jelen Üzletszabályzat melléklete és módosítása nem tartozik a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal általi jóváhagyási eljárás alá, a díjakat és díjalkalmazási
feltételeket az EDFa DÉMÁSZ Zrt. a jogszabályok alapján saját hatáskörben állapítja meg és
teszi közzé ügyfélszolgálati irodáin és honlapján.
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III. Az egyes tevékenységekért felszámításra kerülő díjak

Felhasználói igény alapján végzett tevékenységek
nettó és bruttó díjai

hatályos: 20147. október 15januáráprilismájus
15–től
Tevékenység megnevezése

1.

2.

3.

Díj összege
nettó
bruttó
1000 Ft
1270 Ft

Számlamásolat készítés: számlánként. Fogyasztás
vagy számla analitika: számlánként. Üzletszabályzat
(vagy részei), egyéb dokumentumok, igazolások
másolatának kiadása: oldalanként
A felhasználási helynek a villamosenergia-ellátásból A területileg illetékes
való
jogszerű
kizárása
(kikapcsolása)
utáni elosztói engedélyes
visszakapcsolása
üzletszabályzata
alapján
Megbízotti eljárás egyszeri díja
0 Ft
0 Ft

IV. Szerződésszegés esetén felszámításra kerülő költségek
A táblázat szerinti bruttó árak a vonatkozó törvény szerinti 27 % ÁFA kulccsal kerültek kiszámításra a
nettó (ÁFA nélküli) árakból.

Felhasználó szerződésszegése esetén felszámításra kerülő
költségek
nettó és bruttó összegek

hatályos: 20147. októberáprilis 15május 15-től
Eset megnevezése

1.

Szerződésszegés (pl. fizetési késedelem) miatti nem
könyvelt küldemény költsége

2.

Szerződésszegés (pl. fizetési
könyvelt küldemény költsége

késedelem)

miatti

3.

Kikapcsolási átalány nem lakossági fogyasztók részére,
kikapcsolási
eljárás
kezdeményezése
esetén,
alkalmanként
45. Szerződésszegés miatt felmerült egyéb költség
55. Kikapcsolás és visszakapcsolás érdekében megrendelt
elosztói tevékenység

66. Behajtási költségátalány nem lakossági felhasználó
esetén

Díj összege
nettó
bruttó
172 Ft
218 Ft 163 Ft
207 Ft
516 Ft
655 Ft823 Ft
1045 Ft
10.000 Ft
12 700 Ft
ténylegesen
felmerült költség
Illetékes elosztói
engedélyes
üzletszabályzata
szerint
40,0 €
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