Általános szerződési feltételek
E.ON elektromos autó töltési megoldások
Vállalkozások, non-profit és közigazgatási szervezetek részére
Jelen Általános Szerződési Feltételek az E.ON ENERGIAMEGOLDÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhelye: 1134
Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszáma: 01-09-729313, bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13322142-244) ("E.ON" vagy "Vállalkozó") E-Töltők értékesítésére, telepítésére és az általa nyújtott, E-töltőhöz kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó
általános szerződési feltételeit tartalmazza, így ezen szerződések elválaszthatatlan mellékletét képezi. E.ON felhívja a Megrendelő
figyelmét, hogy az Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") rendelkezései eltérhetnek az általános gyakorlattól és bevett szokásoktól,
figyelemmel arra, hogy E.ON Ügyfeleinek komplex megoldásokat és összekapcsolható szolgáltatásokat és termékeket nyújt, így
mindezek alapján az ÁSZF a szerződéskötést megelőző figyelmes és gondos elolvasása szükséges.
Fogalmak
A szerződés szövegében és annak mellékleteiben egységesen az alábbi fogalmi megjelölések, kategóriák kerülnek alkalmazásra:
Szervezet:
Megrendelő:

Vállalkozó:
Alvállalkozó:

Felek:
Értékesítő:
Műszaki ellenőr:

Szolgáltatás:

Rendelés:

Visszaigazolás:

Sablon Szerződés:
Egyedi Szerződés:

Szerződés:
Szerződéses Ár:

Biztosíték

minden, a Polgári Törvénykönyv szerinti, természetes személynek nem minősülő személy/szervezet
az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más Szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is,
aki nem minősül a Ptk. szerinti fogyasztónak), amellyel a Vállalkozó valamely beruházásra, vagy annak egy részére
vonatkozóan vállalkozási szerződést köt, vagy kötött, valamint a Megrendelő törvényes általános jogutódja
Jelen szerződéses jogviszonyban az E.ON Energiamegoldások Kft., valamint annak törvényes általános jogutódja.
az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy más Szervezet, amellyel a
Vállalkozó közreműködőként valamely Kivitelezési munkára, beruházásra, vagy annak egy részére alvállalkozói
szerződést kötött, valamint az Alvállalkozó törvényes általános jogutódja.
a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen
E.ON képviseletében eljáró munkavállaló vagy közreműködő, aki a Megrendelővel vagy potenciális megrendelővel
kapcsolatban áll, E.ON általi kapcsolattartó
Megrendelő megbízásából eljáró személy, akinek felelőssége a kivitelező által befejezett munkaszakasz
eredményeinek ellenőrzése. Megbízója képviseletében a vállalkozási tevékenység folyamatos figyelemmel
kísérésével, ellenőrzésével segíti az építési beruházást, Megrendelő igényeinek megfelelő szakszerű és gazdaságos
megvalósítást.
Megrendelő által megrendelt, E.ON által teljesített szolgáltatás, mely jelenti a Szerződésben megnevezett
eszközértékesítést és/vagy vállalkozási feladatokat a Szerződés szerinti tartalommal. A Szolgáltatások fogalmi
meghatározását az ÁSZF 3. pontja, a Szolgáltatások aktuális listáját és díjait az E-töltő árlista és az E-Töltő
szolgáltatások árjegyzéke tartalmazza, amely dokumentumok jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezik.
a jelen ÁSZF 6.1 pontjában rögzített feltételeknek megfelelően, a jelen ÁSZF 1.sz. mellékletében szereplő
megrendelő sablon Megrendelő általi kitöltése és E.ON részére történő eljuttatása a jelen ÁSZF-ben foglaltak
szerint.
a leadott Rendelés E.ON általi visszaigazolása, amely által a Felek között a Szerződés érvényesen létrejön. A
Rendelés Visszaigazolásával mind Megrendelő, mind E.ON, mint Vállalkozó részére szerződéses kötelezettség
keletkezik.
Felek között, sablon megrendelő lap útján leadott Rendelés és E.ON általi Visszaigazolása útján létrejött szerződés
Felek között, Megrendelő egyedi igényeinek megfelelően, egyedi műszaki tartalom szerint létrejött egyedi
szerződés, mely alapján az Egyedi Szerződés tartalma szerint E.ON vállalkozási tevékenység keretében E-töltő(ke)t
ad el, telepít, üzembe helyez, illetve egyéb E.ON-tól vásárolt E-töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatásokat vállal.
Felek között létrejött Sablon vagy Egyedi Szerződés; a jelen ÁSZF 5. pont szerinti Szerződéses Nyilatkozata és jelen
ÁSZF együtt alkotják Felek szerződését.
a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén járó díj, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót, továbbá
nem tartalmazza a pótmunkákért járó díj összegét. A Szerződéses Ár a Visszaigazolásban, illetve az Egyedi
Szerződésben rögzített díj, amely az E-Töltő árlista és E-töltő szolgáltatások árjegyzékében foglalt díjak alapján kerül
kialakításra (kivéve, ha egyedi feltételek esetén egyedi ár kerül meghatározásra).
E.ON által a Megrendelőtől, a Szerződés teljesítésének feltételéül szabott biztosíték, ami E.ON által elfogadottan
zálogjog, ingatlan jelzálog, készfizető kezesség, pénzre (forint vagy deviza) vagy állampapírra vonatkozó óvadék,
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, hitelintézeti letét
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(fedezetigazolás), anyavállalati garancia, azonnali beszedési megbízás az Ügyfél bankszámlájára vonatkozóan, előre
fizetés, előleg lehet. E-Töltő(k): külső áramforrásról tölthető, elektromos meghajtással (is) bíró gépjármű
elektromos töltéséhez használt elektromos töltőberendezés, valamint ezen töltőberendezés
felszereléséhez/működtetéséhez szükséges eszközök és berendezések.
E-töltő árlista:
üzleti („B2B”) és közigazgatási („B2M”) ügyfelek számára az E.ON által értékesített E-Töltő(k) érvényes árait
tartalmazza.
E-töltő szolgáltatások
árjegyzék:
üzleti („B2B”) és közigazgatási („B2M”) ügyfelek számára az E.ON által értékesített, nem nyilvános E-Töltő(k)-höz
kapcsolódó szolgáltatások érvényes díjat tartalmazza.
Pótmunka:
Vállalkozó köteles elvégezni az utólag írásban megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát
is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.
Többletmunka:
Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál
figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas
megvalósítása nem történhet meg. Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával
kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
Telepítési helyszín: a földrajzi hely, ahol az E-töltő(k) telepítése megtörténik.
1.

Bevezető rendelkezések

1.1

Jelen ÁSZF [2022.június 17.] napján lép hatályba és visszavonásig érvényben marad.

1.2
Jelen ÁSZF a Felek között létrejött Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, csak azzal együtt érvényes, illetve azzal együtt
értelmezhető. Az ÁSZF-ben a vastagon szedett részek lényegesen eltérhetnek a Ptk-ban foglaltaktól vagy a szokásos szerződési
gyakorlattól, ezért a kiemeléssel az E.ON külön tájékoztatja a Megrendelőt ezekről az általános szerződési feltételekről, amely feltételeket
Megrendelő a Rendelés leadásával, illetve az Egyedi Szerződés aláírásával kifejezetten elfogad.
1.3
Jelen ÁSZF az E.ON és a vele szerződéses jogviszonyban álló Megrendelő általános szerződéses jogait és kötelezettségeit,
elszámolási és fizetési feltételeit, illetve minden egyéb általános szerződéses feltételt hivatott meghatározni. Jelen ÁSZF rendelkezései
általános jelleggel, teljeskörűen és kötelezően alkalmazandók az E.ON minden, Megrendelővel megkötésre kerülő szerződéses
jogviszonyában, kivéve azon feltételeket, amelyek vonatkozásában a szerződések kifejezetten eltérően rendelkeznek.
1.4
E.ON jogosult jelen ÁSZF-t - különös tekintettel a jogszabályi változásokra és üzletpolitikája megváltozására – módosítani. A Felek
szerződéses viszonyára mindig a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni, ez nem vonatkozik a már megkötött
Szerződésekre is.
2.

A szerződés tárgya

2.1
A Szerződés tárgya az E.ON által elérhetővé tett Szolgáltatások közül a Megrendelő által megrendelt és E.ON általi visszaigazolt
Szolgáltatás biztosítása a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel. Megrendelő a Szerződésben rögzített Szolgáltatás teljesítését átveszi és
E.ON részére a Szerződés szerinti díjat (a Szolgáltatás ellenértékét) szerződésszerűen megfizeti.
2.2
A jelen ÁSZF szerinti megrendelés és szerződéskötés nem minősül elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak, így nem tartozik az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény hatálya alá.
3.

Szolgáltatások fogalmi meghatározása

3.1

Eszköz értékesítés: az E-töltőnek az E-töltő árlistán szereplő áron történő értékesítése, Megrendelő részére történő átadása.

3.2
Helyszíni felmérés: az E.ON által végzett azon szolgáltatás, mely során az E.ON az érvényes Megrendelésben a Megrendelő által
megadott földrajzi helyszínre kiszáll, megtekinti a Megrendelő által bemutatott helyszíni adottságokat, melyek alapján segít kitisztázni,
pontosítani a Megrendelői igényeket. Megrendelő a helyszíni felmérés tényét köteles teljesítésigazolás aláírásával igazolni.
3.3
Megvalósíthatósági tanulmány: olyan tanácsadási szolgáltatás, mely nem tartalmaz műszaki feltárást, nem minősül energetikai
auditnak és amely során E.ON a Megrendelő igényeit és adottságait megismerve, a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján két
alternatív (amennyiben lehetséges a 2 alternatíva, ha csak 1 lehetséges, akkor 1), az adott Megrendelőre szabott töltési infrastruktúra
megvalósítási tervére alakít ki szakértői javaslatot telepítési vázlat és műszaki leírás elkészítésével. Ehhez Megrendelő lehetővé teszi ill.
biztosítja E.ON részére:
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•
•
•
•
•
•
•
•

a munkaterület megismerését, bejárását,
a telephely és létesítmények alaprajzát és műszaki leírását,
építészeti, gépészeti és elektromos tervrajzokat és műszaki alapadatokat,
beépített nagyobb energiafogyasztó berendezések műszaki paramétereit,
rendelkezésre álló kapacitások, és azon belül is szabad kapacitás adatok,
információkat a rövid távon tervezett nagyobb mértékű beruházásokról, fejlesztésekről (kiemelten, de nem kizárólag
energetikai)
korábban végzett energetikai vizsgálati adatok, eredményeket,
egyéb lényeges információkat.

3.4
Telepítés: az AC (váltóáramú) E-töltő(k) fizikai elhelyezése az előzetesen előkészített rögzítési felületre és elektromos bekötése az
előzetesen már telepített, rákötésre alkalmas elektromos kábelek használatával, valamint a szükséges ellenőrző vizsgálatok elvégzése,
különös tekintettel a 40/2017. (XII. 4.) NGM, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben meghatározott vizsgálatokra. A telepítés
elvégzésének előfeltétele, hogy az E-töltő gyártójának előírásai és a hatályos szabályok alapján előzetesen kialakított töltő alapzat és
megtáplálási kábel a Telepítési helyszínen rendelkezésre álljon. Amennyiben ennek kialakítását Megrendelő végzi, úgy az E.ON általi
telepítés feltétele, hogy Megrendelő az előkészületi munkákat szakszerűen elvégezze és ennek tényéről E.ON-t tájékoztassa. A szakszerű
előkészítés alátámasztásáról E.ON dokumentációt kérhet Megrendelőtől.
3.5
Beüzemelés: az elektromosan megfelelően bekötött AC (váltóáramú) E-töltő(k) bekapcsolása, és a Megrendelő általi igények,
valamint az E-töltő(k) modell(ek) függvényében annak szoftveres konfigurációja. A beüzemelés elvégzésének előfeltétele, hogy a Telepítési
helyszínen az E-töltő megfelelően telepítve legyen. Amennyiben ezt Megrendelő végzi, úgy az E.ON általi beüzemelés feltétele, hogy
Megrendelő az előkészületi és telepítési munkákat szakszerűen elvégezze és ennek tényéről E.ON-t tájékoztassa. A szakszerű előkészítés
alátámasztásáról E.ON dokumentációt kérhet Megrendelőtől.
3.6
Műszaki karbantartás: E.ON az E-Töltők üzembe helyezését követően az E-Töltők vonatkozásában elérhető azon szolgáltatása,
mely tartalmazza évente 1 helyszíni ellenőrzéssel történő karbantartások elvégzését, és amely során E.ON a következő munkálatokat végzi
el:
• Töltő és elemeinek általános ellenőrzése:
o töltőfej és csatlakozó(fedele)k épsége;
o töltőkábelek hibamentes csatlakoztathatósága (kontakt, záróretesz);
o zárszerkezetek működése;
o korróziómentesség ellenőrzése;
o segédfények, világító és visszajelző elemek;
o vezetékek és sorkapocs bekötések szemrevételezése;
o fizikai behatások vizsgálata (karcolás, horpadás, korrózió, sérülés, deformáció);
o lábazati elem vizsgálata, lábazathoz történő rögzítés stabilitása és töltőtest pozíció (például döntöttség) ellenőrzése;
o IP védettséget biztosító elemek (például tömítések) épsége;
o levegőszűrők és szellőzőelemek ellenőrzése, páralecsapódás vizsgálata;
o feliratok meglétének, épségének ellenőrzése;
o túlfeszültségvédelem ellenőrzése (ha van);
• Töltő és elemeinek tisztítása:
o töltőfej és csatlakozó(fedele)k tisztítása;
o záródó felületek takarítása;
o szűrőbetétek kompresszoros takarítása;
o szellőző lamellák száraz és nedves tisztítása;
o por- és szennyeződések eltávolítása kívül és belül;
• AC töltési teszt elvégzése tesztműszerrel;
• Kétirányú kommunikáció ellenőrzése (online töltő esetén);
• Időszakos firmware frissítés, amennyiben elérhető/szükséges;
• Töltőhöz kapcsolódó egyéb villamos eszközök, védelmek, kiegészítő kapcsolók, elosztó- és kapcsolószekrények szemrevételezéses
ellenőrzése;
• Töltőhöz kapcsolódó forgalomtechnikai elemek (parkolóhely, felfestés, táblák, ráfutásgátlók, pollerek) és berendezések épségének
és meglétének ellenőrzése;
• Belső vezetékelési és kontakthibák ellenőrzése, javítása;
• ÁVK működőképességének ellenőrzése próbagomb megnyomásával (bizonylatot a következő időszakos ellenőrzésig helyszínen,
hozzáférhető módon tárolva) + DC szivárgó áram kapcsoló tesztelése (amennyiben önállóan is elvégezhető);
• Hibás, nem működő töltő esetén diagnosztika, hibafeltárás (szemrevételezéssel, szoftveres hibakereséssel), feltárt hibák javítása,
amennyiben alkatrész csere nélkül megoldható;
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• Fotó-dokumentáció+karbantartási jegyzőkönyv készítése.
3.7
Szoftveres üzembentartás: E.ON a VIRTA Back end software használatához ún. korlátozott felhasználási jogot ad Megrendelő
számára, mely hozzáférést biztosít az E-töltő(k) villamosenergia felhasználásának lekérdezéséhez felhasználói profil készítésével. A
belépési adatokat a Megrendelő által megadott e-mail címre titkosított formában küldi meg E.ON a Megrendelő részére a VIRTA software
elérhetőségével (link)-el együttesen. A villamosenergia felhasználás nyomon követéséhez a Vállalkozó a Szerződés alapján RFID kártyákat
biztosít a Megrendelő számára. Ezen kártyák segítségével a Megrendelő a végfelhasználóival az elszámolást el tudja végezni saját igény
szerint. Ezzel kapcsolatban a Vállalkozó feladatot nem lát el és személyes adatot nem kezel. RFID kártyák használatával lehetővé teszi,
hogy a RFID kártyákon keresztül indított töltések a kártyákhoz kapcsolódóan összesíthetők legyenek, elkülönítve a töltési adatokat (idő,
kWh) és energiafelvételt más RFID kártyával indított töltésektől. A kártyák felhasználását, a kártyabirtokosok meghatározását
Megrendelő saját döntési jogköre alapján határozza meg. E.ON az RFID kártyabirtokosokkal, töltést indító természetes személyekkel
kapcsolatban semmilyen személyes adatot nem kezel és nem dolgoz fel.
3.8

Eseti szolgáltatások
3.8.1 Szakmai tanácsadás: E.ON által, a Megrendelő által megadott helyszínre és egyeztetett időpontban történő kiszállás és
szakmai konzultáció.
3.8.2 Hibafeltárás: E.ON által, a Megrendelő által megadott helyszínre és egyeztetett időpontban történő kiszállás és az E.ON-tól
vásárolt E-töltő(k) ellenőrzése/vizsgálata.
3.8.3 Helyszíni hiba javítás: E.ON által, a Megrendelő által megadott helyszínre és egyeztetett időpontban történő kiszállás és az
E.ON-tól vásárolt E-töltő(k) újrakonfigurálása, helyszínen elvégezhető fizikai beavatkozás és alkatrészcsere megvalósítása.
3.8.4 E-Töltő kiszállítása: E.ON-tól vásárolt E-Töltő Megrendelő által megjelölt helyszínre és időpontra, Magyarország területén
történő kiszállítása.
3.8.5 Egyedi, személyre szabott tételes árajánlat készítés: Megrendelő által megadott egyedi igények szerint, E.ON által
forgalmazott E-Töltőket tartalmazó komplex, egyedi ajánlat elkészítése tételes árajánlattal, mely 1 darab/alkalom helyszíni
felmérést is magába foglal.
3.8.6 SOS hibaelhárítás: E.ON által, a Megrendelő által megadott helyszínre és egyeztetett időpontban történő kiszállás és az
E.ON-tól vásárolt E-töltő(k) működése során előállt élet- és/vagy vagyonvédelmi helyzet elhárítása kizárólag munkadíjat
tartalmazó műszaki tartalommal, ami kiterjedhet: a töltők újrakonfigurálására, újraindítására, reteszoldására,
feszültségmentesítésére, visszakapcsolására és szakmai konzultációra kármegelőzés és kárcsökkentési hatással.

4.

E.ON által vállalt Szolgáltatások

4.1
E.ON az általa vállalt, aktuális Szolgáltatásokról és azok díjáról az E-töltő árlista és E-Töltő szolgáltatások árjegyzéke
dokumentumban tájékoztatja a Megrendelőt. Az E-töltő árlista és E-Töltő szolgáltatások árjegyzéke jelen ÁSZF elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
4.2

E.ON jogosult a Szolgáltatások díjait egyoldalúan módosítani, a módosítás az ÁSZF módosításával egyidejűleg lép hatályba.

4.3

Műszaki tartalom
4.3.1 A Szerződés műszaki tartalma megegyezik a leadott és E.ON által Visszaigazolt Rendelésben szereplő műszaki tartalommal,
amelynek részletes leírását az ÁSZF 3. pontja, valamint a hatályos E-töltő árlista és E-töltő szolgáltatások árjegyzék
tartalmaz, kivéve, azon Egyedi Szerződést, amelyben eltérő egyedi műszaki tartalomban állapodnak meg a Felek.
4.3.2 A tervdokumentációban szereplő tételektől való műszaki eltérés csak Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával
történhet.
4.3.3 E.ON a Szolgáltatást a Megrendelő által megadott adatok és információk alapján vállalja. Egyedi Szerződés esetén E.ON a
helyszíni szemle révén rendelkezik az adatokkal, a Szolgáltatás ellátásához szükséges ismeretekkel, így információ hiányára
tekintettel többletköltségigénnyel nem lép fel Megrendelővel szemben. A Megrendelő köteles megtéríteni E.ON-nak a
többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt
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előrelátható vagy amely információkról Megrendelő önhibájából vagy önhibáján kívül elmulasztotta tájékoztatni vagy
félretájékoztatta E.ON-t.
4.3.4 Amennyiben a kiviteli tervezés elkészülte után vagy az ajánlatadást követően a helyszínen feltárt új tényezők hatására a
korábban ajánlatban és/vagy Egyedi Szerződésben rögzített műszaki tartalom módosítása szükséges, vagy az
ajánlatban/Egyedi Szerződésben rögzített eszközök, anyagok beszerzési ára módosul, akkor E.ON a módosított műszaki
tartalomnak, illetőleg a beszerzési ár módosulásának megfelelően jogosult a Szerződéses Árat egyoldalúan módosítani:
i. Amennyiben a díjnövekedés nem éri el az eredetileg kölcsönösen elfogadott Szerződéses Ár 8%-át, úgy a módosított ár
automatikusan alkalmazandó a Felek között, erről E.ON a Megrendelőt tájékoztatja.
ii. Amennyiben az E.ON által indokoltnak vélt díjnövekedés mértéke meghaladja az eredetileg kölcsönösen elfogadott
Szerződéses Ár 8%-át, úgy bármely Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani azzal, hogy a Felek kötelesek
egymással elszámolni és E.ON jogosult az addig felmerült és elvégzett munkákat, a megrendelt és felhasznált
anyagokat kiszámlázni, és a teljesítéshez kapcsolódó egyéb költségeit érvényesíteni, amelyet a Megrendelő köteles
megfizetni E.ON részére.
4.3.5 E.ON jogosult készlethiány esetén vagy egyéb olyan esetben, amikor a Szerződésben meghatározott eszköz teljesítése
E.ON-nak fel nem róható okból nem teljesíthető vagy nem biztosítható, a Szerződésben meghatározott eszköz helyett azzal
műszakilag és minőségileg egyenértékű eszközt teljesíteni. E.ON köteles minden esetben a Megrendelőt erről tájékoztatni a
tudomásszerzéstől számított 7 napon belül.
4.4

Többletmunka, Pótmunka
4.4.1 A Szerződés szerinti Szolgáltatás teljesítése során esetlegesen felmerülő Többletmunka a Szerződésben megállapított külön
díjazással kiegyenlítettnek tekintendő.
4.4.2 E.ON a Szerződés keretein belül szükség szerint felmerülő Pótmunkát Megrendelő illetékes képviselőjének írásban történő
megrendelésére végez. Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatálya alatt pótmunkának tekintik valamennyi a Szerződésben és
annak mellékleteiben nem rögzített, utólag megrendelt, tervmódosítás folytán felmerült munkát, amelynek elvégzésére
E.ON kizárólag a Felek által kölcsönösen elfogadott és aláírt pótmunka szerződés alapján jogosult és köteles, míg
Megrendelő kizárólag az így elrendelt Pótmunka megfizetésére köteles. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Pótmunka
felmerülése esetén a Szerződés szerinti teljesítési határidő módosulhat. A megrendelt Pótmunka ellenértékét E.ON a
teljesítését követően jogosult számlázni.

5.

Szerződéses nyilatkozatok

5.1
A leadott Rendelések, ezek Visszaigazolása, elfogadása, a Sablon Szerződések, Egyedi Szerződések, valamint mindezek módosítása
és kiegészítése (továbbiakban együtt: Szerződéses Nyilatkozatok) érvényességéhez írásbeli forma, azaz a Felek általi aláírása szükséges. A
Szerződéses Nyilatkozatok postai úton vagy elektronikus úton (e-mail útján), valamint az Értékesítő útján személyes kézbesítéssel
továbbíthatók, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A Szerződéses Nyilatkozatok továbbításának fentiekben rögzített módjától
eltérő Szerződéses Nyilatkozat nem minősül jognyilatkozatnak.
5.2
A Rendelés E.ON részére történő eljuttatása Megrendelő részéről a szerződéskötésre irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a
lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatának minősül, így Megrendelő ezen nyilatkozatához kötve marad. Megrendelő ezen ajánlati
kötöttsége a Rendelés hatályossá válásától, azaz az elektronikus úton történő elküldésétől, személyes átadás esetén az Értékesítő részére
történő átadásától számított 30. naptári napig áll fenn.
6.

Szerződés létrejötte

6.1

Sablon megrendelő lap útján
6.1.1 Megrendelő a szükséges adatok megadását és az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadását követően, a jelen ÁSZF 1. számú
mellékletét képező sablon megrendelő lap kitöltésével és E.ON részére, elektronikus vagy személyes úton történő
eljuttatásával adja le Rendelését. A megrendelő lapot megfelelően kitöltve, cégszerűen aláírva, szkennelt formában kell
eljuttatni. Elektronikus úton az etolto.pm@eon-hungaria.comemobilitas@eon.hu e-mail címre és a Vállalkozó személyes
értékesítőjének e-mail címére kell a Rendelést elküldeni „Megrendelés” tárgy megjelöléssel.
6.1.2 Sablon megrendelő lap alkalmazása esetén a Rendelés elküldése az E-töltő árlista és E-Töltő szolgáltatások árjegyzéke
alapján, az abban szereplő Szolgáltatások közül történő választással, attól eltérő, egyedi módosítási igény nélkül lehetséges.
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Amennyiben Megrendelő a Rendelésében egyedi módosítási igényt kíván érvényesíteni, úgy a Rendelés E.ON által
visszautasításra kerülhet, vagy a 6.2 pont alapján, egyedi ajánlatként kerül elbírálásra.
6.1.3 Az E-töltő árlistában és az E-Töltő szolgáltatások árjegyzékében szereplő Szolgáltatások fogalmának meghatározása a jelen
ÁSZF 3. pontjában találhatók.
6.1.4 Megrendelő a Rendelés elküldésével az E-töltő árlista és E-Töltő szolgáltatások árjegyzékében foglalt díjakat és a jelen
ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelező jelleggel elfogadja.
6.1.5 E.ON a Megrendelő által leadott Rendelést megvizsgálja, a beérkezéstől számított 10 munkanapon belül visszajelzést küld a
Rendelés visszaigazolásáról vagy az esetlegesen szükséges hiánypótlásról (pl. további, szükséges dokumentáció csatolására
történő felhívás vagy biztosítéknyújtás szükségessége, stb.) vagy – amennyiben a Rendelés bármilyen oknál fogva nem
teljesíthető – a Rendelés visszautasításáról.
6.1.6 A Rendelés E.ON általi visszaigazolásával a Felek között a Szerződés a Rendelésben, az E-töltő árlistában és az E-Töltő
szolgáltatások árjegyzékében és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel külön szerződéses dokumentum aláírása nélkül
érvényesen létrejön. A Szerződés létrejöttének (hatályba lépésének) időpontja a pozitív Visszaigazolás E.ON általi
megküldésének időpontja.
6.1.7 Amennyiben E.ON a Rendelés leadásától számított 30. naptári napig nem küld Visszaigazolást vagy hiánypótlásra történő
felszólítást, úgy Megrendelő jognyilatkozatához való kötöttsége (ajánlati kötöttsége) megszűnik. Megrendelő ajánlati
kötöttsége megszűnik abban az esetben is, amennyiben E.ON a Rendelést visszautasítja.
6.2

Egyedi megrendelés útján
6.2.1 Amennyiben a Megrendelő olyan egyedi igénnyel rendelkezik, amelyre vonatkozóan az E.ON Szolgáltatása a Töltő
szolgáltatások árjegyzékében nem elérhető, vagy nem a Megrendelő által igényelt formában elérhető, úgy a szükséges
adatok megadását és az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadását követően az „Egyedi, személyre szabott tételes árajánlat
készítés” sablon megrendelő lap E.ON részére történő eljuttatásával egyedi szerződéses feltételek kidolgozására adja le
Rendelését Megrendelő.
6.2.2 A megrendelő lap eljuttatására a 6.1.1 pontban rögzítettek irányadók. Megrendelő az egyedi ajánlatkészítésre vonatkozó
Rendelés elküldésével az E-Töltő szolgáltatások árjegyzékében, az „Egyedi, személyre szabott tételes árajánlat készítés”
díját és a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelező jelleggel elfogadja.
6.2.3 E.ON a Megrendelő által leadott, egyedi szerződéses feltételek kidolgozására vonatkozó Rendelést megvizsgálja és a
beérkezéstől számított 30 naptári napon belül visszajelzést küld a Rendelés visszaigazolásáról vagy az esetlegesen
szükséges hiánypótlásról (pl. további, szükséges dokumentáció csatolására történő felhívás vagy biztosítéknyújtás
szükségessége, stb.) vagy – amennyiben a Rendelés bármilyen oknál fogva nem teljesíthető – a Rendelés
visszautasításáról.
6.2.4 Az egyedi szerződéses feltételek kidolgozására vonatkozó Rendelés E.ON általi Visszaigazolása esetén E.ON a Felek által
egyeztetett időpontban helyszíni felmérést végez, illetőleg a Megrendelővel folytatott egyeztetések alapján egyedi
szerződéses ajánlatot készít és küld meg Megrendelőnek.
6.2.5 Az egyedi szerződéses ajánlat Megrendelő általi elfogadásával, azaz az egyedi szerződéses ajánlat cégszerű aláírásával és
E.ON részére történő visszajuttatásával a Felek között Egyedi Szerződés jön létre, az Egyedi Szerződésben foglalt
feltételekkel. Az Egyedi Szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak, kivéve, ha az Egyedi Szerződés ettől eltérően
rendelkezik.

6.3

A Megrendelés közös szabályai
6.3.1 Megrendelő vállalja, hogy az általa megadott adatok pontosak és a valóságnak megfelelnek. A hibás, téves
vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. Megrendeléskor kizárólag azokat
az adatokat, információkat kérjük a Megrendelőtől, amelyek feltétlenül szükségesek a Szerződés létrejöttéhez.
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6.3.2 Hiánypótlásra történő felhívás esetén, amennyiben Megrendelő a hiánypótlási kötelezettségének a felhívásban rögzített
határidőben nem tesz eleget, úgy E.ON mentesül a további kötelezettségei alól és Megrendelő a 3.8.5 pontban foglalt
Szolgáltatás mindenkori díjának megfizetésére köteles.
6.3.3 Az E-töltő árlistában és E-Töltő szolgáltatások árjegyzékében foglalt díjak ajánlati árnak tekintendők, ami az adott
pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha E.ON a leadott Rendelést visszaigazolja. A végleges ár az az ár,
amely a Rendelésről küldött, E.ON által aláírt Visszaigazolásban szerepel. Amennyiben valamely Rendelés vagy Rendelések
bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók
vonatkoznak.
7.

Szerződéses ár, fizetési feltételek

7.1
Sablon Szerződés esetén a Szerződéses Ár megegyezik a Rendelésben leadott és a Visszaigazolásban E.ON által visszaigazolt
Szolgáltatásoknak az E-töltő árlistában és E-Töltő szolgáltatások árjegyzékében foglalt díjával. Több Szolgáltatás megrendelése esetén a
Szerződéses Ár az egyes Szolgáltatások díjainak az összege. A Szerződés szerinti Szolgáltatások jellegétől függően a számla tartalmazhat
eszközértékesítésre, illetve vállalkozási jellegű tevékenységre vonatkozó tételt is.
7.2

Egyedi Szerződés esetén a Szerződéses Ár az egyedi műszaki tartalom szerint meghatározott Egyedi Szerződésben rögzített díj.

7.3
Az E-töltő árlistában és E-Töltő szolgáltatások árjegyzékében foglalt díjak ÁFA nélkül kerültek meghatározásra. A számlázásnál az
ÁFA mértéke a hatályban lévő, az Általános forgalmi adóról szóló 2007.CXXVII. törvény alapján felszámításra kerül. A fizetendő adó
megállapítására a teljesítéskor érvényes adómértéket kell alkalmazni.
7.4
E.ON a számlát a Megrendelő által átvett, leellenőrzött és teljesítésigazolás kiállítása útján leigazolt teljesítés alapján nyújthat be (a
teljesítésigazolás mintája a jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képezi). A teljesítésigazolás érvényességének feltétele, hogy a kijelölt helyen,
együttesen tartalmazza a Megrendelő és Vállalkozó által feljogosított személyek eredeti sajátkezű aláírását. A teljesítésigazolás egy eredeti
példányát mindenkor a számlához kell mellékletként csatolni.
7.5
Több Szolgáltatás megrendelése esetén E.ON az egyes teljesített Szolgáltatások kapcsán jogosult a Megrendelő felé részszámlát
kiállítani.
7.6
E.ON a számlát eseti Szolgáltatás esetén a teljesítést követő [8.], vagy folyamatos szolgáltatás tekintetében a tárgyidőszakot
követő hónap [8.] napjáig állítja ki. A folyamatos díjak tekintetében E.ON jogosult a KSH által közzétett éves fogyasztói árindex
mértékének megfelelően, egyoldalúan naptári évente egy alkalommal módosítani. E.ON a számlákat a hatályos számviteli és
adójogszabályoknak megfelelően állítja ki.
7.7
A számlán szereplő díj a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalással fizetendő, amennyiben az E.ON a számlát annak
kiállítását követő 3 napon belül a Megrendelőnek megküldi. Ha az E.ON a számlát a hivatkozott időpontig nem küldi meg a
Megrendelőnek, a Megrendelő fizetési határideje annyi nappal hosszabbodik meg, amennyi nap a számla kiállítás dátuma és a számla
kézhezvétele között eltelt.
7.8
Az átutalást az E.ON által kiállított számlán szereplő bankszámlára köteles Megrendelő teljesíteni. A Megrendelő fizetési
kötelezettsége akkor minősül teljesítettnek, amikor a számlán szereplő összeg levonás nélkül E.ON bankszámláján E.ON számlavezető
bankja által jóváírásra került. Nem fogadható el a kifizetés visszatartása vagy olyan igények beszámítása (így jótállási igény, érdekmúlás
jogcímén), vételár csökkentése, amelyekhez E.ON előzetesen írásban nem járult hozzá. Megrendelő semmilyen jogcímen nem jogosult
beszámításra.
7.9
Amennyiben a Megrendelőnek az E.ON által kiállított számla kapcsán kifogása merül fel, köteles azt a számla fizetési határidejéig
jelezni írásban E.ON felé. A Megrendelő számlakifogása a számla megfizetésére nincs halasztó hatállyal.
7.10 Vállalkozó a késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától - a Ptk. 6:155. §-ban a gazdálkodó szervezetekre megjelölt
mértékben - késedelmi kamatot számít fel, valamint felszámítja a fizetési késedelemmel összefüggésben felmerült mindennemű költségét
is, különös tekintettel a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben rögzítettekre.
7.11 Amennyiben a Szerződés létrejöttét követően valamely megfizetendő adó, adó módjára, vagy egyéb módon és/vagy jogcímen
megfizetendő pénzügyi teher, egyéb díj, ráfordítás, díjnövekmény, amely a szerződéskötést követően hatóságilag, jogszabály vagy a Felek
érdekkörén kívül eső más módon kerül bevezetésre E.ON terhére vagy a Szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódóan, E.ON jogosult azt a
Szerződéses Árban érvényesíteni.
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8.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

8.1
Megrendelő a Szerződés szerinti Szolgáltatások átvételére, a teljesítésigazolás kiadására és a Szerződéses Ár megfizetésére
köteles.
8.2
Megrendelő biztosítja a Szerződés E.ON általi teljesíthetőségéhez szükséges feltételeket. Megrendelő kijelenti, hogy ezen
feltételeket legkésőbb a Szerződés szerinti teljesítés napjáig biztosítja. Megrendelő köteles az E.ON-t tájékoztatni arról, ha olyan
körülmény áll fenn vagy merül fel, ami E.ON teljesítésére hatással lehet. Amennyiben Megrendelő a teljesítéshez szükséges feltételek
biztosítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan kijelentést tesz vagy tévesen tájékoztatja E.ON-t, az a
Szerződéses Ár és a vállalt teljesítési határidő módosítását eredményezheti, továbbá az ebből eredő károk megtérítése Megrendelőt
terheli.
8.3
Amennyiben a Szerződés részeként az E-töltő(k) adásvételén kívül, a vállalkozási tevékenység részeként E.ON a Megrendelő által a
megrendelt E-töltő(k) telepítési és/vagy üzembe helyezési tevékenységét is végzi, Megrendelő tudomásul veszi, hogy az E-töltő(k)
telepítéséhez és/vagy üzembe helyezéséhez szükséges általa biztosítandó vagy elvégzendő előkészületek hiánytalan megtételére
legfeljebb 2 hónap áll rendelkezésére. Amennyiben Megrendelő ezen időszak alatt nem biztosítja a Szerződés teljesítéséhez szükséges
feltételeket, úgy E.ON jogosult a Szerződést kötbérfizetési kötelezettség nélkül, azonnali hatállyal megszüntetni. A Szerződés
megszűnésére tekintettel E.ON jogosult az általa a Szerződés megszűnéséig teljesített Szolgáltatásokról és a biztosított anyagokról rész-,
vagy végszámlát kiállítani, Megrendelő pedig köteles azokat a számlafizetésre vonatkozó szabályok szerint megfizetni.
8.4

Megrendelő kötelezettsége magánhálózatról történő megtáplálás esetén
8.4.1 Amennyiben az E-töltő kiépítéséhez és csatlakoztatásához magánhálózatról történő megtáplálás szükséges, Megrendelő
köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az E-töltő(k) magánvezetéki hálózathoz történő csatlakozása(i) kiépítésre
kerüljön, az E-Töltők működéséhez szükséges kapacitás bővítés megvalósuljon a Visszaigazolás szerint. A kapacitás
fejlesztés a területileg illetékes elosztói engedélyes feladata, a kiépítési munkálatok teljesítési határidejére E.ON-nak nincs
befolyása. Megrendelő köteles az illetékes elosztó felé az igénybejelentést megtenni és a Szerződés teljesítéséhez
szükséges előfeltételeket biztosítani, vagy az igénybejelentésre E.ON-t is felhatalmazhatja. Amennyiben Megrendelő nem
tulajdonosa az E-Töltők telepítési területének, úgy köteles az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását beszerezni az ETöltő(k) telepítéséhez és magánvezetékhez való csatlakoztatásához és ezt E.ON felé igazolni. E.ON a vállalt kiépítési és
üzembe helyezési munkálatokat csak az illetékes elosztói munkák elvégzését és az ingatlantulajdonos hozzájárulását
követően tudja megkezdeni.

8.5

Megrendelő kötelezettsége közcélú hálózatról történő megtáplálás esetén
8.5.1 Amennyiben az E-töltő kiépítéséhez és csatlakoztatásához közcélú hálózatról történő megtáplálás szükséges, Megrendelő
köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az E-töltő(k) közcélú hálózathoz történő csatlakozási pontjai ("POD")
kiépítésre kerüljenek vagy a kiépített POD-ra az E-Töltő(k) működéséhez szükséges kapacitás bővítés megvalósuljon. A
külön POD kiépítése, illetve a kapacitás fejlesztés a területileg illetékes elosztói engedélyes feladata, a kiépítési munkálatok
teljesítési határidejére E.ON-nak nincs befolyása. Megrendelő köteles az illetékes elosztó felé az igénybejelentést megtenni
és a Szerződés teljesítéséhez szükséges előfeltételeket biztosítani. Megrendelő a jelen ÁSZF 4. számú mellékletét képező
meghatalmazással az igénybejelentésre E.ON-t is felhatalmazhatja. Amennyiben Megrendelő nem tulajdonosa az E-Töltő(k)
telepítési területének, úgy köteles az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását beszerezni az E-töltő telepítéséhez,
csatlakoztatásához és ezt E.ON felé igazolni. E.ON a vállalt kiépítési és üzembehelyezési munkálatokat csak az illetékes
elosztói munkák elvégzését és az ingatlantulajdonos hozzájárulását követően tudja megkezdeni, amennyiben azok
szükségesek. A POD kiépítésének költségeit, valamint a felszerelési hely kialakításának költségeit a Megrendelő viseli.

8.6
Megrendelő köteles biztosítani a munkavégzés helyszínén az E.ON számára a Szerződés szerinti tevékenységek végzéséhez
szükséges feltételeket, különös tekintettel a munkaterületen a munkavégzéshez szükséges körülmények biztosítására és a
munkaterülethez szükséges hozzáférésre. Megrendelő köteles megadni az E.ON-nak minden a helyszínen történő munkavégzést
befolyásoló információt, különös tekintettel a Megrendelő tevékenységéhez kapcsolódó esetleges szabályokat, követelményeket.
8.7
Megrendelő – amennyiben a Szolgáltatás jellegéből adódik – köteles a teljesítés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani vagy Vállalkozó számára való hozzáférésről más személy (pl.: Ingatlantulajdonos, bérlő stb.) útján
gondoskodni. E kötelezettsége keretében a Megrendelő a munkavégzéshez szükséges mértékben köteles:
(i)

lehetővé tenni, hogy Vállalkozó a munkaterületet megismerje,
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(ii)
(iii)

lehetővé tenni, hogy a Vállalkozó a munkavégzéshez szükséges helyi infrastruktúrát igénybe vegye,
köteles biztosítani, hogy a Vállalkozó részéről intézkedésre, munkavégzésre jogosult személyek a jelen szerződésben rögzített
tevékenység elvégzése céljából a munkaterületre akadályoztatás nélkül bejuthassanak.

A Vállalkozó a teljesítés megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg Megrendelő e kötelezettségének nem tesz eleget.
8.8
Megrendelő jogosult E.ON teljesítését, a teljesítés megzavarása nélkül ellenőrizni. Amennyiben E.ON-nak a zavartatásból fakadóan
többletmunkája merül fel, úgy azt jogosult Megrendelő részére kiszámlázni.
8.9
Amennyiben E.ON részéről további, a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatási igény merül fel, a Megrendelő E.ON
felhívásától számított 3 munkanapon belül köteles a kért adatokat szolgáltatni. Ha az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges,
úgy a Felek ettől eltérő határidőben állapodhatnak meg.
8.10 Megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, miszerint az E-töltő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („Vet.”)
rendelkezései alapján telepíthető. E.ON tájékoztatja Megrendelőt, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény („Kkt.”) szerint a
nyilvánosság számára hozzáférhető elektromos töltőberendezések üzemeltetése engedélyköteles tevékenység. E.ON rendelkezik E-töltő
üzemeltetési engedéllyel és bejelentett e-mobilitás szolgáltató, azonban jelen ÁSZF nem vonatkozik és nem képezi tárgyát nyilvános
töltők engedélyes üzemeltetése és e-mobilitás szolgáltatás nyújtása.
9.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

9.1
E.ON a Szerződésben rögzített Szolgáltatásnak a Visszaigazolásban rögzített határidőben történő teljesítésére vállal
kötelezettséget. E.ON a Szerződésben rögzített Szolgáltatást elvárható gondossággal és minőségben, a vonatkozó jogszabályi és egyéb
előírásoknak megfelelően végzi el.
9.2
E.ON köteles megvizsgálni a Rendelést és Egyedi Szerződés esetén az ajánlatkérést, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban
szereplő mennyiség-kimutatás teljességét és a műszaki kivitelezhetőséget. Amennyiben E.ON szerint a rendelkezésére álló
dokumentumokban esetleges félreértések, ellentmondások fordulnak elő, köteles a Megrendelőnél írásban visszakérdezés, illetőleg
hiánypótlás kérés formájában tisztázni ezeket.
9.3
E.ON haladéktalanul írásban köteles értesíteni a Megrendelőt arról a tévedésről, hiányról, hibáról vagy más hiányosságról, amit a
rendelkezésére bocsátott tervekben, műszaki előírásokban stb. felfedezett a Szerződés szerinti munkák végrehajtása során. Ezen értesítés
megküldése nem mentesíti E.ON-t a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek elmulasztásából származó következmények alól.
9.4
E.ON a meghatározott szerződéses árért átalányárral vagy egységárakban meghatározott díjjal vállalkozik, mely a Szerződésben
kerül meghatározásra. E.ON kijelenti, hogy minden, a Szerződés szerinti, munkanemekre érvényes vonatkozó szabvány- és technológiai
előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítéshez, a rendeltetésszerű használathoz és a balesetmentes, biztonságos
munkavégzéshez szükséges tényező és tevékenység benne foglaltatik az árban még akkor is, ha erre a Szerződésben és mellékleteiben
külön utalás nincs.
9.5
E.ON a Szerződés szerinti bármely kötelezettségét jogosult közreműködők bevonásával teljesíteni. E.ON a közreműködők
teljesítéséért Megrendelő felé úgy felel, mintha maga járt volna el.
9.6

E.ON köteles az összes, általa foglalkoztatott, a munkaterületen dolgozó személyt a jogszabályoknak megfelelően foglalkoztatni.

9.7
E.ON a munkaterület átvételétől számítottan 60 napos teljesítési/kivitelezési határidőt vállal – kivéve ha az Egyedi Szerződésben
ettől eltérő határidőben állapodnak meg a Felek –, ha és amennyiben a szerződéskötés időpontjában minden a Szerződés teljesítéséhez
szükséges körülmény adott – ha ez nem adott, akkor onnantól számítva indul a 60 nap, hogy minden a Szerződés megvalósításhoz
szükséges körülmény előállt. Ilyen megvalósításhoz szükséges körülmény például, de nem kizárólagosan, az E-Töltő beérkezése a raktárba,
közcélú csatlakozási pont, teljesítménybővítés elkészülte, biztonságos vagy elvárható minőséget kockáztató munkavégzést akadályozó
időjárási körülmények fennállása, (pl. alacsony hőmérséklet, csapadék esetén nem végezhetők - kábelezési munkák, földmunkák, festés)
burkolat bontási; építési munkákra vonatkozó (ÖNK.) engedély hiánya, gallyazásra; fásszárú növények kivágására, zöld terület
helyreállítására vonatkozó "tiltás".
9.8
Amennyiben a Szerződés részeként az E-töltő(k) adásvételén kívül, a vállalkozási tevékenység részeként E.ON a Megrendelő által a
megrendelt E-töltő(k) telepítési és/vagy üzembe helyezési tevékenységét is végzi, E.ON jogosult az E-töltő(ke)t leszállítani és átadást
követően Megrendelő részére részteljesítésként kiszámlázni addig is, amíg Megrendelő elvégzi a telepítéshez és/vagy üzembe helyezéshez
szükséges előkészületeket.
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9.9
Amennyiben E.ON Telepítés és Beüzemelés szolgáltatást is nyújt adott töltő kapcsán, úgy E.ON köteles a Szerződés szerinti
Szolgáltatás elkészültét írásban készre jelenteni és Megrendelő ezirányú külön írásbeli kérésére a munka átadás-átvételén részt venni.
9.10 E.ON köteles betartani a munkavédelmi előírásokat, illetve köteles megismerni és betartani Megrendelő munkavégzési, vagyon-,
tűz- és munkavédelmi előírásait. E.ON a Megrendelő területén történő munkavégzésről köteles előzetesen értesíteni a kapcsolattartóját.
9.11 Amennyiben Megrendelő igénye alapján, az E.ON által végzett Szolgáltatás során valamely rész befedése vagy eltakarása nem
megengedett, úgy ezt Megrendelő legkésőbb a Munkaterület átadás-átvétel során köteles jelezni E.ON részére, melyet Felek kötelesek
feltüntetni a Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben. Amennyiben Megrendelő ezirányú kifejezett kérése technológiailag vagy
biztonsági szempontokból nem megvalósítható, vagy aránytalanul magas munkavédelmi kockázatokkal járna, úgy E.ON jogosult
Megrendelő kérését megtagadni.
9.12 E.ON a Megrendelő jóváhagyása nélkül jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházni. akár
szerződésátruházás. akár engedményezés és tartozásátvállalás keretében.
9.13 Amennyiben a Szerződés hatálya alatt az Euró MNB által közzétett devizaárfolyama (www.mnb.hu/arfolyamok) a 389,5 Ft
átváltási árfolyamot meghaladja, E.ON jogosult a Szerződéses Árban az árfolyamkülönbözetet érvényesíteni.
10.

Teljesítés

10.1 A teljesítés helye a Megrendelő által a Rendelésben megjelölt, vagy az Egyedi Szerződésben Felek által megjelölt
helyszín/munkaterület.
10.2 Az E.ON általi teljesítésre a Szerződés létrejöttét és/vagy munkaterület E.ON általi átvételét – két időpont közül a későbbi – követő
60 napon belül – kivéve ha az Egyedi Szerződésben ettől eltérő határidőben állapodnak meg a Felek –, a Felek által egyeztett időpontban
kerül sor azzal, hogy a határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt E.ON-nak fel nem róható okból a teljesítés nem folytatható,
így különösen
(i) az az időtartam, amely alatt jogi vagy műszaki akadálya van a teljesítésnek,
(ii) az az időtartam, mely alatt a Megrendelő által megrendelt E-Töltők és egyéb eszközök az E.ON szerződött beszállítója
(„Gyártó”) által leszállításra kerülnek E.ON részére (ennek előrelátható időpontjáról E.ON a Megrendelőt a
Visszaigazolásban/Egyedi Szerződésben előzetesen tájékoztatja),
(iii) harmadik fél nyilatkozatának a beszerzéséhez szükséges időtartam, vagy eljárásnak lefolytatásához szükséges időtartam,
(iv) biztonságos munkavégzést akadályozó időjárási körülmények fennállása,
(v) az az időtartam, amíg a Megrendelő a munkavégzés lehetőségét nem biztosítja, vagy a Szerződés teljesítéséhez szükséges
információkat nem adja át,
(vi) az az időtartam, amíg Megrendelő nem biztosítja a teljesítéshez szükséges feltételeket (például töltőberendezést,
internetkapcsolatot, villamos energiát, stb).
10.3 A 3.1 pontban rögzített Eszköz értékesítése esetén az átadás személyes átvétel útján vagy futárszolgálat vagy egyéb kézbesítésben
részvevő szolgáltató által teljesített kézbesítés útján történhet. Az E.ON általi személyes átadás esetén a Megrendelő az Átadás-átvételi
nyilatkozat, míg futárszolgálat vagy egyéb kézbesítésben részvevő szolgáltató által teljesített kézbesítés esetén a kézbesítési dokumentum
aláírásával igazolja a teljesítést. Futárszolgálat vagy egyéb kézbesítésben részvevő szolgáltató útján történő kézbesítés esetén a teljesítés
az átvétellel megvalósul.
10.4 E.ON a teljesítéskor a Szolgáltatáshoz szükséges valamennyi dokumentumot, tanúsítványt, műszaki adatlapot, stb. átad
Megrendelő részére.
10.5 A teljesítés igazolása a 10.3 pont szerint, illetve egyéb – nem Eszköz értékesítésre vonatkozó – Szolgáltatás esetén a jelen ÁSZF 3.
számú mellékletében rögzített, megfelelő teljesítésigazolási dokumentum aláírásával történik.
10.6 A teljesítés megtagadására a Megrendelő nem jogosult olyan kisebb jelentőségű hibákra hivatkozással, amelyek a rendeltetésszerű
használatot nem akadályozzák és egyébként a teljesítés a Szerződésnek és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelel.
10.7 Eszközértékesítés esetén az Eszköz tulajdonjoga a Szerződéses Ár Megrendelő általi maradéktalan megfizetésével száll át
Megrendelőre.
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10.8 Eszközértékesítés esetén a jelen ÁSZF 3. számú mellékletben lévő, megfelelő Teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírásával a
kárveszély viselése Megrendelőre száll.
11.

Jótállás, szavatosság

11.1

E-Töltő(k)

11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt jótállást vállal. E.ON tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jótállás érvényesíthetőségének
feltétele lehet, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint
üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat
információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső
hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni.
11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható
gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés
meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után
keletkezett okból következett be.
11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt
költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási
költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt
jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt
megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik.
11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik.
11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az emobilitas@eon.hu postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé.
11.2

E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások

11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal.
11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az emobilitas@eon.hu postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti
E.ON felé.
11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb
Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30
napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.
12.

Biztosítékadásra vonatkozó szabályok, a Megrendelővel szemben támasztott követelmények, választható pénzügyi garanciák

12.1 E.ON a teljes Szerződéses Ár pénzügyi fedezetének előzetes biztosítását igényelheti, ha az ellenszolgáltatás időben való teljesítése
veszélyeztetve van, vagy az E.ON Visszaigazolása vagy az Egyedi Szerződés létrejötte után olyan körülmények váltak ismertté, amelyek a
Megrendelő hitelképességét csökkentik. Ilyen esetekben E.ON a teljesítést a pénzügyi fedezet biztosításáig visszatarthatja, vagy elállhat a
szerződéstől, továbbá a felmerült kárának megtérítését kérheti.
12.2 A biztosíték-kérés esetei
12.2.1 E.ON a Szerződés létrejöttét megelőzően és azt követően a szerződéses jogviszony hatályának időtartama alatt bármikor jogosult a
Megrendelő kockázatelemzését elvégezni.
12.2.2 Ezen túlmenően, ha E.ON a Megrendelő pénzügyi helyzetét és fizetési képességét kockázatosnak értékeli, a Szerződés létrejöttét,
illetve a Szerződés hatályának időtartama alatt elvégzett kockázatelemzés alapján a Szerződés teljesítésének folytatását, biztosíték
adásához kötheti.
12.2.3 E.ON-nak valamely biztosíték megkövetelésével kapcsolatos döntése a belső kockázatelemzési szabályzatában meghatározott
paraméterek szerint saját mérlegelési körébe tartozik, ezért döntését Megrendelő nem vitathatja. Dönteni csak abban a tekintetben
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jogosult, hogy a kért biztosítékot megadja-e vagy sem. Megrendelő maga is ajánlhat fel biztosítékokat, ezeket az E.ON nem köteles
elfogadni, de köteles Megrendelővel jóhiszemű tárgyalásokat folytatni a felajánlott biztosítékokról.
12.2.4 Ha E.ON biztosítékot kér, akkor a Szerződés hatályba lépésének vagy a teljesítés folytatásának feltétele, hogy a biztosíték az E.ON
által előírt időpontra a megkívánt formában a rendelkezésére álljon. A biztosítéknak a Szerződés teljes időtartama alatt a biztosíték
nyújtására vonatkozó felhívásban meghatározott összegben rendelkezésre kell állni, így annak E.ON általi lehívása esetén Megrendelő
köteles azt 5 munkanapon belül az eredeti összegre feltölteni, ellenkező esetben E.ON jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
12.2.5 Ha a Megrendelő az E.ON által kért biztosíték adását megtagadja, akkor az E.ON jogosult a Szerződés megkötését megtagadni,
továbbá a Szerződés hatályának időtartama alatt elvégzett kockázatelemzés alapján jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással
azonnali hatállyal felmondani.
12.3 A biztosítékokra vonatkozó szabályok
12.3.1 E.ON különösen, de nem kizárólag a következő biztosítékok nyújtását követelheti a Megrendelőtől: zálogjog, ingatlan jelzálog,
készfizető kezesség, pénzre (forint vagy deviza) vagy állampapírra vonatkozó óvadék, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény, hitelintézeti letét (fedezetigazolás), anyavállalati garancia, azonnali beszedési megbízás a Megrendelő bankszámlájára
vonatkozóan, előre fizetés, előleg.
12.3.2 Az óvadék összege valamennyi számla, terhelő levél kiegyenlítését követően – amennyiben nem kerül felhasználásra –, visszajár,
amely után E.ON kamatot nem fizet. A garanciának a Szerződés megszűnését követő legalább további 3 hónapig fenn kell állnia, és az
E.ON által jóváhagyott, Magyarországon bejegyzett banktól fogadható el. Az anyavállalat készfizető kezessége akkor szűnik meg, amikor
Megrendelő Szerződés szerinti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
12.3.3 Megrendelő köteles az E.ON által megjelölt határidőn belül minden ahhoz szükséges nyilatkozatot és egyéb jogcselekményt – az
E.ON és a jogszabályok által megkívánt formában – megtenni, hogy az E.ON által kikötött biztosítékok érvényesen létrejöjjenek (különös
tekintettel az ingó és ingatlan jelzálogjogoknak a megfelelő nyilvántartásokba az E.ON javára történő bejegyzésére).
12.3.4 Megrendelő köteles gondoskodni az E.ON javára lekötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról és megóvásáról. E.ON jogosult (a
Telepítési Helyszínen is) a Megrendelő üzleti, kereskedelmi tevékenységének zavarása nélkül ellenőrizni, hogy a Szerződés alapjául
szolgáló ügylet fedezete és biztosítéka megfelelő-e. A biztosítékok értékében, értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról a
Megrendelő írásban köteles az E.ON-t haladéktalanul tájékoztatni. Ha a biztosítékul lekötött vagyontárgyak értéke és Megrendelő fennálló
tartozása közötti arány a Szerződés megkötésének időpontjában fennállott arányhoz képest az E.ON hátrányára megváltozik, Megrendelő
köteles az eredeti arányt – a biztosítékok kiegészítésével, illetve más, az E.ON által elfogadott módon – az E.ON által meghatározott időre
helyreállítani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Megrendelő az E.ON kérésére a meglévő biztosítékokat az E.ON által meghatározott
módon és az általa megjelölt határidőben nem egészíti ki.
12.3.5 Az E.ON a Megrendelő kezdeményezésére jogosult, de nem köteles lemondani azokról a biztosítékokról, amelyek megítélése szerint
a továbbiakban nem szükségesek a Szerződésből származó követelései biztosításához.
12.3.6 Az E.ON jogosult beszerezni minden olyan iratot, amelyet szükségesnek vél megvizsgálni a biztosítékok nyújtásával, kezelésével,
feldolgozásával és érvényesítésével kapcsolatosan. Ugyanakkor jogosult kezdeményezni az ezzel kapcsolatosan szükséges hatósági, illetve
bírósági eljárást, valamint közreműködőt igénybe venni a biztosíték megőrzéséhez és érvényesítéséhez. A biztosítékok létesítésével,
rögzítésével, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség – ellenkező megállapodás hiányában – Megrendelőt
terheli.
12.3.7 Megrendelőnek a fedezet felajánlása során írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az általa felajánlott biztosíték más ügylet kapcsán
már terhelésre került-e, és ha igen, akkor milyen mértékben. Továbbá nyilatkoznia kell a felajánlott biztosíték per-, és igénymentességéről.
A felajánlott biztosíték elfogadásáról az E.ON jogosult dönteni, azzal, hogy jogszabályi tilalomba ütköző biztosítékot nem lehet felajánlani
és ilyet az E.ON nem fogad el. A biztosíték egyéb szabályai a Megrendelővel megkötésre kerülő külön biztosítéki szerződésben, illetve a
Szerződésben kerülnek szabályozásra.
12.3.8 A biztosítéki szerződések, illetve az azokhoz kapcsolódó nyilatkozatok és egyéb dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan
részét képezik.
12.4 A biztosíték megszűnésének következményei
12.4.1 Abban az esetben, ha a Megrendelő által nyújtott biztosíték a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy értéke jelentősen csökken,
az E.ON jogosult a Megrendelőtől új biztosíték nyújtását kérni, vagy kérni a meglévő biztosíték kiegészítését. Ha a Megrendelő az E.ON
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kérésének kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz eleget, az E.ON a Megrendelő Szerződését rendkívüli felmondással
felmondhatja, és a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhatja.
13.

Szerződésszegés

13.1 A Megrendelő E.ON-t a Szolgáltatások elvégzése során a hibás teljesítés észlelésekor haladéktalanul értesíti, írásban vagy az
Értékesítőt a Szerződésben megjelölt e-mailen, jegyzőkönyvbe véve, illetve tételesen felsorolva a hibás Szolgáltatások listáját, valamint a
felmerült hibákat.
13.2 Ha E.ON a Szerződés teljesítése folyamán bármikor olyan helyzetbe kerül, mely megakadályozza a Szerződés megfelelő időben
történő teljesítését, haladéktalanul írásban közölnie kell a késedelem tényét, várható időtartamát és okait, valamint egyidejűleg köteles
póthatáridőt kitűzni, amely alatt teljesíteni tud. Figyelemmel arra, hogy a 9.7 és a 10.2 pont szerint a teljesítési határidőbe nem számít bele
az az időtartam, amíg a teljesítéshez szükséges eszközök E.ON részére beszállításra kerülnek, így az ezen okból előálló késedelemről E.ON
külön nem köteles Megrendelőt tájékoztatni.
13.3 E.ON önhibáján kívül bekövetkező késedelme önmagában nem jogosítja fel a Megrendelőt arra, hogy a Szerződéstől elálljon,
felmondja azt, vagy kötbért, kártérítést követeljen. Ilyen esetben a késedelem vagy a teljesítés elmaradása miatt kártérítési igény nem
támasztható és a teljesítési határidő meghosszabbítható. Ilyen önhibáján kívül bekövetkező késedelem lehet kiemelten, de nem
kizárólagosan, a teljesítésnek a nem megfelelő időjárási körülmények miatti elhalasztása (pl. parkolófestés esetén stb.).
13.4 E.ON nem vállal felelősséget bárminemű közvetett vagy közvetlen, anyagi vagy nem anyagi természetű kárért, amíg kétséget
kizáróan be nem bizonyosodik, hogy a kárt E.ON okozta és a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a Szerződés
megkötésének időpontjában előre látható volt. E.ON felelőssége bármely megrendelői igény érvényesítése esetén az általa elvégzett nettó
Szerződéses Ár 15 %-a összegének erejéig áll fenn. A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget
megkárosító szerződésszegésért való vállalkozói felelősség a Ptk szerint alakul.
13.5 Amennyiben Megrendelő nem teljesíti a 8.4-8.6 pontokban foglalt kötelezettségeit és ezekre tekintettel E.ON a 3.4 és/vagy 3.5
pontban foglalt Szolgáltatások szerződésszerű teljesítést nem tudja megkezdeni (amennyiben ezen Szolgáltatások megrendelésre
kerültek), E.ON nem köteles a Szolgáltatásokat elvégezni. Ez esetben E.ON jogosult a megrendelt E-Töltőket Megrendelő részére
leszállítani, átadni, az E-Töltőre vonatkozó díjat kiszámlázni. Megrendelő köteles a kiszámlázott díjat megfizetni és nem jogosult a neki
felróható okból meghiúsult teljesítést követelni.
13.6

Késedelmes fizetés esetén a késedelemmel érintett Fél a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.

13.7 Amennyiben a Megrendelő eláll szerződéskötési szándékától, az E.ON-t meghiúsulási kötbér illeti meg, melynek mértéke a
Visszaigazolás alapján megrendelt Szolgáltatás(ok) Szerződéses Árának 30%-a. Amennyiben munkavégzés is történt, ezen felül E.ON
jogosult a felmerült költségeinek megtérítésére, annak Megrendelő felé történő kiszámlázására.
13.8 Amennyiben bármelyik Fél a Szerződésben foglalt kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és ezzel kárt okoz, köteles a
másik félnek az okozott közvetlen károkat megtéríteni, kivéve az elmaradt vagyoni előnyt, a 13.4 pontban foglaltakra is figyelemmel.
13.9 Nem számít szerződésszegésnek, ha az E.ON szerződésszerű teljesítését nemzeti vagy nemzetközi hatóság, Magyarország
kormánya, vagy Magyarország kormánya által meghatározott szerv által elrendelt intézkedés teljesítése akadályozta vagy ha E.ON
teljesítése nemzeti vagy nemzetközi hatóság, kormány, kormány által meghatározott szerv által elrendelt intézkedés miatt lehetetlenül.
13.10 Felek jogosultak a Szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a Szerződésből eredő
valamely kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, így különösen, de nem kizárólagosan, ha
(i) a másik Fél ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul,
(ii) a másik Fél az üzleti tevékenységét vagy a kifizetéseit felfüggeszti.
13.11 E.ON jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani, amennyiben
(i) Megrendelő a munkavégzés lehetőségét nem biztosítja, Megrendelő nem tesz eleget a Szerződésben vállalt kötelezettségének,
(ii) Megrendelő bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével – az írásbeli felszólítás ellenére – harminc (30) napot meghaladó
késedelembe esik,
(iiI) az E-töltő - nem E.ON-nak felróható ok miatt - megrongálódott, megsemmisült vagy működésképtelenné vált, és kijavíttatása, eredeti
állapotba történő visszaállíttatása nem történt meg
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(iv) a 12.2.5 és a 12.4.1 pontban foglaltak alapján, ha Megrendelő a biztosítékadásra vonatkozó, 12. pontban rögzített kötelezettségének
nem tesz eleget.
14.

A Szerződés időbeli hatálya és megszűnése

14.1 A Sablon Szerződés a 6.1.6 pontban, az Egyedi Szerződés a 6.2.5 pontban rögzített időpontban lép hatályba. Amennyiben E.ON
biztosítékot kér, úgy a biztosíték rendelkezésre bocsátása a Szerződés hatálybalépésének feltétele. A Szerződés a Szolgáltatás(ok)
teljesítéséig és a Szerződéses Ár maradéktalan megfizetéséig tartó határozott időtartamra jön létre. A 3.6 és 3.7 pontban foglalt
Szolgáltatások esetén a Szerződés határozatlan időtartamra jön létre, amely Szerződés 30 napos felmondási idővel, hónap végére
mondható fel rendes felmondással.
14.2 A Szerződést az egyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali hatállyal, írásban felmondhatja. Súlyos
szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a 13.10-13.11 pontban foglalt esetek.
14.3 Felek kötelesek a Szerződéstől való elállás, vagy annak felmondása előtt a szerződésszegő felet a szerződésszerű teljesítésre
írásban felhívni, 15 (tizenöt) napos határidő tűzése mellett. E nélkül a felmondás jogszerűen nem gyakorolható.
14.4 Amennyiben a Szerződés megkötését követően új jogszabály lép hatályba, vagy a Szerződés megkötésekor hatályban lévő
jogszabályok vagy ezen jogszabályok jogalkalmazási gyakorlata módosul, E.ON a Szerződés módosítását kezdeményezheti. Felek a
módosításról 30 napig jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak. Ha ezen 30 napos időszakon belül nem jutnak megegyezésre, bármelyik Fél a
Szerződést 30 napos felmondással jogosult felmondani.
14.5 Az előre nem látható események bekövetkeztével, amennyiben ezek a teljesítést jelentős mértékben befolyásolják, vagy súlyosan
elnehezítik, valamint, ha a teljesítés részleges vagy teljes lehetetlensége utólag derül ki (ide tartozik az az eset is, amennyiben a
Szerződésben rögzített Szolgáltatás beszerzése E.ON-tól független külső ok miatt lehetetlenül), E.ON a Szerződéstől egyoldalú
nyilatkozattal elállhat, vagy felmondhatja azt azzal, hogy ennek folytán semmiféle kártérítési vagy egyéb igény vele szemben nem
támasztható.
14.6 Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik Félhez intézett, postai úton vagy személyesen
eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja.
14.7

Felek a Szerződés megszűnése esetén a már teljesített Szolgáltatások vonatkozásában egymással elszámolnak.

15.

Kapcsolattartás, kézbesítés szabályai

15.1 Felek az értesítéseket, megkereséseket, Szerződéses Nyilatkozatokat írásban kötelesek megtenni. Írásba foglaltnak minősül a
megkeresés, amennyiben az a képviseletre jogosult által aláírt, szkennelt formában elektronikus úton kerül továbbításra.
15.2 Megrendelő képviseletében meghatalmazás alapján képviselő eljárása elfogadható, azonban E.ON nem köteles vizsgálni a
Megrendelő és képviselője közötti meghatalmazás tartalmát, a képviselet terjedelmét, érvényességét. Amennyiben Megrendelő
képviselővel jár el, és bármely jelen ÁSZF-ben rögzített dokumentumot, Szerződéses nyilatkozatot Megrendelő képviselője ír alá, E.ON-t
semminemű felelősség nem terheli akkor, ha Megrendelő a képviselője által aláírt dokumentumban rögzítetteket nem fogadja el.
15.3

Az értesítések kézbesítettnek tekintendők
(i)
(ii)
(iii)

személyes kézbesítés esetén az átvétel időpontjában,
postai kézbesítés esetén a feladást követő harmadik munkanapon, tértivevényes küldemény esetén a tértivevényen szereplő
időpontban,
e-mailen a megküldött e-mailben szereplő időpontban, amennyiben az e-mail munkanap 9:00 és 18:00 óra között kapja
kézhez a címzett, kivéve, ha a rendszer a kézbesítés sikertelenségét jelzi vissza, ide nem értve az automatikus, ún. házon kívül
üzenetet, amennyiben az tartalmazza a távollét esetén értesítendő/helyettesítő személy elektronikus elérhetőségét és erre az
elérhetőségre igazolt módon továbbításra került az eredeti üzenet a küldő által az automatikus üzenet megérkezését
követően.

15.4 Az egymás címére a jelen jogügylettel kapcsolatos tértivevényes postai küldeményként szabályszerűen postára adott küldeményt a
másik Féllel kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról a másik Fél nem szerzett
tudomást, mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától számított tizedik munkanapon.
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15.5 Felek vállalják, hogy amennyiben az elérhetőségük megváltozik, úgy azt előzetesen bejelentik a másik fél felé írásban, az új cím
megadásával együtt. Ennek elmulasztásából eredő következményekért a másik Fél nem vállal felelősséget.
16.

Titoktartás, referencia, adatvédelem

16.1 A Felek minden, a Szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott információt ("Bizalmas Információ") kötelesek bizalmasan
kezelni. A Felek a másik Fél által átadott Bizalmas Információt kizárólag a Szerződés teljesítése céljára használhatják fel.
16.2 Felek a Szerződésről és annak mellékleteiről, továbbá a teljesítés során felmerült bármely tényről, körülményről és egyéb
információról kizárólag a másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak harmadik személyek részére, beleértve a médiát is,
hivatalos tájékoztatást. A jelen rendelkezés nem vonatkozik a Kapcsolt vállalkozások, illetve a közreműködők részére, valamint a hatályos
jogszabályok alapján adott tájékoztatásra.
16.3 A Felek titoktartási kötelezettsége a Szerződés megszűnése után sem szűnik meg. Nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség
azokra az információkra, amelyről valamelyik Fél bizonyítani tudja, hogy (i) köztudomású volt vagy jelenleg az; (ii) valamelyik Fél a másik
Féltől függetlenül fejlesztette anélkül, hogy a másik Fél bizalmas információját felhasználta volna; (iii) egy olyan harmadik féltől jutott az
információhoz, aki az információ tekintetében nem állt titoktartási kötelezettség alatt; (iv) úgy szerzett az adott információról tudomást,
hogy nem vonatkozott rá titoktartási kötelezettség; vagy (v) az információ felfedését valamely, az adott Félre vonatkozó és kötelezően
alkalmazandó jogi rendelkezés írja elő.
16.4 Megrendelő hozzájárul, hogy E.ON a Szerződés keretében elvégzett tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő
logóját a referenciái között feltüntesse.
16.5 Adatvédelemre vonatkoztató tájékoztató az alábbi honlapon elérhető: https://www.eon.hu/hu/lablec/adatvedelem/adatvedelmitajekoztatok.html
17.

Vis maior

17.1 Nem minősül szerződésszegésnek, ha Vis Maior Esemény miatt a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben vállalt
kötelezettségeit.
17.2 Felek ezzel ellentétes írásos megállapodásának hiányában a Szerződésben meghatározott határidők a Vis Maior Esemény
időtartamával arányosan meghosszabbodnak. Amennyiben a Vis Maior Esemény időtartama a hatvan (60) napot meghaladja, bármely Fél
jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre
egyébként a Szerződés alapján nem lenne jogosult.
17.3 A Szerződés alkalmazása során "Vis Maior Esemény" bármely olyan, a Szerződés megkötésekor előre nem látható esemény vagy
ezek kombinációja, amelynek irányítása az általa érintett félnek nem áll módjában, amelyet a megfelelő gondossággal eljáró Fél ésszerűen
elvárható felkészülés ellenére sem tud elhárítani vagy leküzdeni, és amely a Szerződés teljesítését korlátozza vagy akadályozza.
17.4 Vis maior esetén, továbbá más olyan esemény következtében, mely E.ON önhibáján kívül a teljesítés rendes folyamatát (vagy a már
meglévő késedelmének megszüntetését) akadályozza, illetve késlelteti, a teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával
meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha E.ON felróhatóságának hiányát a körülmények kétséget kizáróan indokolják, teljesítési
kötelezettsége alól teljesen vagy részlegesen mentesül. Az akadály felmerültéről és megszűntéről E.ON a Megrendelőt haladéktalanul
tájékoztatja.
18.

Vitarendezés

18.1 A Felek minden ésszerű lépést megtesznek azért, hogy a Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásával és
teljesítésével kapcsolatos bármely kérdést vagy problémát békés úton, a probléma előterjesztésétől számított tíz (10) napon belül
közvetlen egyeztetés útján megoldanak. A vitarendezési eljárás részeként hozott bármilyen döntést írásba kell foglalni, és mindkét Fél
képviselőinek alá kell írnia.
18.2 Amennyiben a Feleknek a vitát a 18.1 pontban meghatározott határidőben nem sikerül békés úton rendezniük, akkor bármelyik Fél
jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.
19.

Egyéb feltételek
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19.1

A Szerződésre a magyar jog szabályai az irányadóak.

19.2 Megrendelő - erre irányuló szerződés-módosítás esetén - az E.ON-nal szembeni követelését kizárólag oly módon
engedményezheti, hogy annak következtében E.ON szerzett jogai ne sérüljenek, illetve az engedményezés az E.ON számára
többletkötelezettséget nem eredményezhet, függetlenül az engedményezés tudomásulvételi nyilatkozatának ettől esetlegesen eltérő
szövegezésétől. Így különösen: E.ON a beszámítás kizárásának jogát mindenkor fenntartja. Megrendelő Szerződésből eredő jogai és
kötelezettségei tekintetében a Ptk. 6:202.§-ában meghatározott jogátruházás, valamint az engedményezés kizárólag az E.ON által
jóváhagyott és aláírt, írásbeli szerződéssel lehetséges.
19.3 Az E.ON jogosult a Megrendelésből, a Szerződésből, egyéb Szerződéses nyilatkozatokból, valamint az ÁSZF-ből eredő jogait és
kötelezettségeit harmadik félre átruházni, akár egyedi szerződésátruházás, akár engedményezés keretében, feltéve, hogy a belépő fél
átvállalja a Szerződésből eredő kötelezettségek teljesítését. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával előzetes hozzájárulását adja az
ÁSZF-et és/vagy a Szerződést érintő egyedi szerződésátruházáshoz.
19.4 A jelen ÁSZF Megrendelő általi elfogadása a Megrendelő általános szerződési feltételeinek alkalmazását jelen jogviszonyra
vonatkozóan kizárja. Ezek abban az esetben sem képezik a Szerződés részét, ha az általános szerződési feltételek alkalmazása ellen E.ON a
szerződéskötéskor kifejezetten nem tiltakozik. Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását, valamint Felek az egymás közötti,
szerződéskötés előtti szóbeli megállapodásaik és bármely korábbi írásbeli megállapodásuk jelen jogviszonyukra nem érvényes. Felek a Ptk.
6:87. § (2) bekezdésének alkalmazását kizárják.
19.5

Felek a Ptk. 6:25. §-tól eltérve, az elévülést megszakító körülményként szabályozzák a teljesítésre irányuló fizetési felszólítást is.

19.6 Bármely, E.ON által Megrendelő rendelkezésére bocsátott dokumentáció tulajdon- és szerzői jogát E.ON kifejezetten fenntartja,
ezeket a Megrendelő harmadik személy részére – E.ON előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – nem teheti hozzáférhetővé. E.ON kötelezi
magát, hogy a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott bármely dokumentációját bizalmas anyagként kezeli. E.ON nem köteles
vizsgálni, hogy harmadik fél oltalmi joga a Megrendelő megrendelésével érintett, azonban nem E.ON tulajdonát képező termékre kiterjede, ezen a címen E.ON mindennemű felelősséget kizár.
19.7 Az E.ON-hoz kapcsolódó E.ON márkanév, vagy logó felhasználásához az E.ON előzetes engedélye szükséges. Megrendelő nem
jogosult ezek használatára. Amennyiben Megrendelő megsérti az E.ON márkanévre és logóra vonatkozó előírásokat, ideértve a hatályát
vesztett engedélyt is, a felszólítástól számított 15 napon belül eltávolítani köteles ezeket a Megrendelő saját költségére. Amennyiben ez
nem történik meg, az E.ON jogosult ezt megtenni a Megrendelő költségére.
Mellékletek:
1.
számú melléklet: Megrendelés minta
2.
számú melléklet: Megrendelés Visszaigazolás minta
3.
számú melléklet: Teljesítés igazolás minták
4.
számú melléklet: Meghatalmazás minta
5.
számú melléklet: E-töltő szolgáltatások árjegyzék
Budapest, 2022.június 17.
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1. számú melléklet
E.ON Energiamegoldások Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
Levelezési cím: E.ON E-mobilitás szakterület, 1134 Budapest, Váci út 17.
E-mail / megrendelés: emobilitas@eon.hu ; és etolto.pm@eon-hungaria.com és személyes E.ON értékesítő e-mail címe
E-mail / jótállás, panasz: emobilitas@eon.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-729313
Adószám: 13322142-2-44
a továbbiakban: Vállalkozó

Megrendelés minta
Tárgy: E.ON E-töltő megoldás megrendelés
Megrendelem T. Címtől a megadott Eszközöket és Szolgáltatás(ok)at (tárgyi eszköz(öke)t és munka elvégzését):

Töltő megnevezése

Töltő modell
azonosító-száma

Töltés indítás
(Szabad töltés indítás
vagy azonosításhoz
között RFID mód?)

Töltő kiegészítő megnevezése (pl. RFID kártya, tartóoszlop)

Töltő számára biztosított
Kívánt output
Rendelési
megtáplálás (?fázis teljesítmény beállítás
mennyiség
?Amper: 1 vagy 3 fázis; ?
(3,7kW; 7,4kW;
(db)
Amper fázisonként)
11kW; 22kW? )

Töltő kiegészítő azonosítószáma

Rendelési mennyiség

Kiszállítási helyszín (pontos cím megadása szükséges)

Kiszállítási helyszín (pontos cím megadása szükséges)
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Szolgáltatás pontos megnevezése (pl. helyszíni
felmérés, egyedi ajánlat készítés, megvalósíthatósági
tanulmány, telepítés, beüzemelés)

Rendelési mennyiség

Időtartam (határozatlan vagy határozott? ha
határozott, akkor konkrét határozott dátum mint
időtartam megadása is szükséges)

Munkavégzés helye

Számlát az alábbi címre kérem:
Név:
Számlázási cím:
E-mail cím:
Adószám:
Bankszámlaszám:
*Gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személyiség
*Gazdasági tevékenységet folytató magánszemély vagy vállalkozás, melynek adószáma a következő: ………………………………………………..
Megrendelő kapcsolattartója: ………………………………………………………
Megrendelő kapcsolattartójának elérhetősége (e-mail, telefon): …………………………………………………………………………………………….
Az E.ON elektromos autó töltési megoldások vállalkozások, non-profit és közigazgatási szervezetek részére szóló Általános szerződési feltételeit, az E-töltő árlistát és E-töltő szolgáltatások árjegyzékét
megismertem és feltételeit jelen Megrendelő lap aláírásával kifejezetten elfogadom.
Kelt.: […………………………………………………………]
…………………………………………………………………….
Megrendelő aláírás
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2. számú melléklet
E.ON Energiamegoldások Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
Levelezési cím: E.ON E-mobilitás szakterület, 1134 Budapest, Váci út 17.
E-mail / megrendelés: emobilitas@eon.hu ; és etolto.pm@eon-hungaria.com és személyes E.ON értékesítő e-mail címe
E-mail / jótállás, panasz: emobilitas@eon.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-729313
Adószám: 13322142-2-44
a továbbiakban: Vállalkozó

Megrendelés visszaigazolás minta

Dokumentum E.ON azonosítószáma: [___________________]
Megrendelőtől beérkezett Megrendelés képe:

ide be kell másolni képként a Megrendelő által aláírt Megrendelést
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Megrendelés beérkezésének dátuma: [______________________]
A)

A Rendelés teljesíthetőségéhez az alábbi – ÁSZF-en felüli külön – feltételek Megrendelő általi biztosítása szükségesek.
• [……………………………………………………….]
• [……………………………………………………….]
• [……………………………………………………….]
• [……………………………………………………….]
• [……………………………………………………….]
• [……………………………………………………….]
• [……………………………………………………….]

E.ON a fenti feltételek biztosítása esetén nyilatkozik a Rendelés Visszaigazolásáról vagy elutasításáról, esetlegesen a teljesítés további
feltételhez kötéséről.
B)
#

A Megrendelő által megrendelt tételek teljesítését vállaljuk a következők szerint.
Tételek

Egységár

Mennyiség (db)

Nettó összesen

Egyszeri tételek
1

tétel

0 Ft

2

0 Ft

2

tétel

0 Ft

2

0 Ft

3

tétel

0 Ft

2

0 Ft

4

tétel

0 Ft

2

0 Ft

5

tétel

0 Ft

2

0 Ft

6

tétel

0 Ft

2

0 Ft

Mindösszesen:
(# 1+2+3+4+5+6)

0 Ft

Folyamatos tételek
PÉLDA: Karbantartás díja
2. sz. melléklet szerint
tétel

100.000 Ft/év/töltő
+ 190 Ft/km
kiszállásonként

400.000 Ft/év
4 + 190 Ft/km kiszállásonként
20.000 Ft/hó

Kelt.: …………………………………………………

…………………………………………………………….
E.ON Energiamegoldások Kft. aláírás
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3. számú mellékletek
3/1. számú melléklet
Teljesítésigazolás minta felmérési
és eseti szakmai tanácsadási szolgáltatásra
1. Megrendelő adatai:
Megrendelő neve:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzék száma/törzsszáma:
Bankszámlaszáma:
•
•

A Megrendelő gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személyiség.
A Megrendelő gazdasági tevékenységet folytató magánszemély vagy vállalkozás, melynek adószáma a
következő:……………………………… (a Megrendelőtől függően a körbe X jelölés kerül)

2. Vállalkozó adatai:
E.ON Energiamegoldások Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
Levelezési cím: E.ON E-mobilitás szakterület, 1134 Budapest, Váci út 17.
E-mail / megrendelés: emobilitas@eon.hu ; és etolto.pm@eon-hungaria.com és személyes E.ON értékesítő e-mail címe
E-mail / jótállás, panasz: emobilitas@eon.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-729313
Adószám: 13322142-2-44
a továbbiakban: Vállalkozó
3. Az elvégzett Szolgáltatás teljesítésigazolása:
Szolgáltatás/Megrendelés/Egyedi szerződés száma:
Szerződés/Megrendelés létrejötte/Egyedi szerződés kelte:
Anyagfelhasználás
1#
2#
3#
4#

Megnevezés

Mennyiség

Cikkszám

Egyéb tevékenység:
Előkészületi idő:
Ráfordított idő:
Gépkocsihasználat:
Úton töltött idő:
Megjegyzés: a számla az érvényben lévő ÁSZF és árjegyzék alapján készül.
Teljesítés időpontja:
Jelen dokumentum aláírásával igazolom, hogy a fenti Szolgáltatás(ok) Vállalkozó által szerződésszerűen elvégzésre került.

A munka elvégzését igazoló aláírása: …………………………………………………
Dátum: …………………………………………………
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3/2. számú melléklet
Teljesítésigazolás minta
E-töltő(k) értékesítése/átvétele
szolgáltatásra
Átadó (Vállalkozó):
E.ON Energiamegoldások Kft. képviseletében: ……………………………….…..
Átvevő (Megrendelő):
……………………………….. Kft. képviseletében: …………………….…………
Megrendelés/Szerződés száma: …………………….
Töltő típusa: ………………………..
Egyedi azonosítószám/sorszám: töltő dobozára ragasztott matricán szerepel
Kiegészítők (ha van): ………………………………….
Átadás-átvétel helyszíne: ……………………………………..
Átadás-átvétel dátuma: …………………………………………...
Átvevő részéről a készülék hibáira vonatkozó reklamáció:

Alulírott Átvevő, illetve a képviseletében eljáróként nyilatkozunk, hogy a fenti paraméterekkel rendelkező készüléket az átadás-átvétel
napján, annak megjelölt helyszínén hiánytalanul átvettem.

Átvevő aláírása: _______________________
Átadó aláírása: _______________________
Egyéb tevékenység:
Előkészületi idő:
Ráfordított idő:
Gépkocsihasználat:
Úton töltött idő:
Megjegyzés: a számla az érvényben lévő ÁSZF és árjegyzék alapján készül.
Teljesítés időpontja:
A munka elvégzését igazoló aláírása: …………………………………………………
Dátum: …………………………………………………
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3/3. számú melléklet
Teljesítésigazolás minta szolgáltatás műszaki átvétele
1 Megrendelő adatai:
Megrendelő neve:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:
Bankszámlaszáma:
2. Vállalkozó adatai:
E.ON Energiamegoldások Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
Levelezési cím: E.ON E-mobilitás szakterület, 1134 Budapest, Váci út 17.
E-mail / megrendelés: emobilitas@eon.hu ; és etolto.pm@eon-hungaria.com és személyes E.ON értékesítő e-mail címe
E-mail / jótállás, panasz: emobilitas@eon.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-729313
Adószám: 13322142-2-44
3. Műszaki átvétel eredménye:
Munkák megnevezése/felsorolása:

Szerződés/Megrendelés szám:
Megrendelő a Vállalkozóval kötött E-töltő(k) és kapcsolódó szolgáltatások tárgyú szerződésének teljesítését:
⃝ igazolja

⃝ nem igazolja

A helyszíni bejárást követően jelenlévők megállapítják, hogy a Vállalkozó által elvégzett munkák maradéktalanul a Szerződés
rendelkezéseinek megfelelően elkészültek és az elvégzett munkákat jelen teljesítésigazolás keretében átadottnak, illetve átvettnek
tekintik. A Vállalkozó a Megrendelés, illetve Szerződés szerinti részszámla és/vagy végszámla benyújtásának feltételeként teljesített és
részszámláját/végszámláját benyújthatja.
A műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos megjegyzések:

4. Műszaki átadásnál jelen lévők:
Megrendelő részéről:
Vállalkozó részéről:
Kelt:

Megrendelő
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Egyéb tevékenység:
Előkészületi idő:
Ráfordított idő:
Gépkocsihasználat:
Úton töltött idő:
Megjegyzés: a számla az érvényben lévő ÁSZF és árjegyzék alapján készül.
Teljesítés időpontja:
A munka elvégzését igazoló aláírása: …………………………………………………
Dátum: …………………………………………………
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3/4. sz. melléklet
Teljesítésigazolás minta
karbantartási jegyzőkönyv
Megrendelő neve és szerződésszáma:
A karbantartás tárgyát képező töltő:
Töltő típusa:
Gyártási szám:
Vállalkozó adatai:
E.ON Energiamegoldások Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
Levelezési cím: E.ON E-mobilitás szakterület, 1134 Budapest, Váci út 17.
E-mail / megrendelés: emobilitas@eon.hu ; és etolto.pm@eon-hungaria.com és személyes E.ON értékesítő e-mail címe
E-mail / jótállás, panasz: emobilitas@eon.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-729313
Adószám: 13322142-2-44
a továbbiakban: Vállalkozó
Az E.ON Energiamegoldások Kft. megbízásából a karbantartást végző alvállalkozó:
Cégnév:
Székhely:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:

E-Töltő karbantartás jegyzőkönyv
Évi 1 alkalom
Helyszín:

VIRTA/e-Operate azonosító(k):

Megfelelő

Nem megfelelő

Megjegyzés

Töltő és elemeinek általános ellenőrzése:
Töltőfej és csatlakozó(fedele)k épsége
Töltőkábelek hibamentes csatlakoztathatósága (kontakt,
záróretesz)
Zárszerkezetek működése
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Korróziómentesség ellenőrzése
Segédfények, világító és visszajelző elemek
Vezetékek és sorkapocs bekötések szemrevételezése
Fizikai behatások vizsgálata (karcolás, horpadás, korrózió,
sérülés, deformáció)
Lábazati elem vizsgálata, lábazathoz történő rögzítés
stabilitása és töltőtest pozíció (például döntöttség)
ellenőrzése
IP védettséget biztosító elemek (például tömítések) épsége
Levegőszűrők és szellőzőelemek ellenőrzése,
páralecsapódás vizsgálata
Feliratok meglétének, épségének ellenőrzése
Túlfeszültségvédelem ellenőrzése (ha van)

Töltő és elemeinek tisztítása:
Töltőfej és csatlakozó(fedele)k tisztítása
Záródó felületek takarítása
Szűrőbetétek kompresszoros takarítása
Szellőző lamellák száraz és nedves tisztítása
Por- és szennyeződések eltávolítása kívül és belül

AC töltési teszt elvégzése tesztműszerrel
Kétirányú kommunkáció ellenőrzése (online töltő
esetén)
belső vezetékelési és kontakthibák ellenőrzése,
javítása
Hibás , nem működő töltő esetén diagnosztika,
hibafeltárás (szemrevételezéssel, szoftveres
hibakereséssel) Feltárt hibák javítása, amennyiben
alkatrész csere nélkül megoldható
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Töltőhöz kapcsolódó egyéb villamos eszközök,
védelmek, kiegészítő kapcsolók, elosztó- és
kapcsolószekrények szemrevételezéses ellenőrzése

Töltőhöz kapcsolódó forgalomtechnikai elemek
(parkolóhely, felfestés, táblák, ráfutásgátlók,
pollerek) és berendezések épségének és meglétének
ellenőrzése

Töltő környezeti feltételeinek szemrevételes
ellenőrzése: berendezés felügyeletét és biztonságát
szavatoló elemek (például kamera) és védelmek,
illetve egyéb kiegészítő (például parkoló-) szenzorok
épsége, megléte

ÁVK működőképességének ellenőrzése próbagomb
megnyomásával
(bizonylatot a következő időszakos
ellenőrzésig helyszínen, hozzáférhető módon tárolva) + DC szivárgó
áram kapcsoló tesztelése (amennyiben önállóan is elvégezhető)

Megjegyzés:
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Fotódokumentáció
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A Megrendelő nyilatkozata
Alulírott Megrendelő, illetve a képviseletében eljáróként nyilatkozom, hogy
E.ON a fentiekben megjelölt karbantartási teendőket elvégezte, a karbantartás során tapasztaltakról teljeskörűen tájékoztatott.
A karbantartás fenti megállapításait tudomásul vettem.
„Nem megfelelő” megállapítás esetén felsorolt hiányosságok megszüntetését haladéktalanul kezdeményezem, annak elmulasztásából
adódó következményeket vállalom. További üzemelésre való alkalmatlanság esetén a csatlakozó vezetéknek az üzemen kívül helyezése a
karbantartást végző jelenlétében megtörtént. A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy a
kikapcsolt berendezés(ek) ismételt üzembe helyezésre - a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a
területileg illetékes villamosenergia-elosztó társaság engedélyével történhet.

Megrendelő aláírása

Karbantartást végző aláírása

Egyéb tevékenység:
Előkészületi idő:
Ráfordított idő:
Gépkocsihasználat:
Úton töltött idő:
Megjegyzés: a számla az érvényben lévő ÁSZF és árjegyzék alapján készül.
Teljesítés időpontja:

A munka elvégzését igazoló aláírása: …………………………………………………
Dátum: …………………………………………………
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3/5. számú melléklet
Teljesítésigazolás minta Hibaelhárításhoz
1 Megrendelő adatai:
Megrendelő neve:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:
Bankszámlaszáma:
2. Vállalkozó adatai:
E.ON Energiamegoldások Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
Levelezési cím: E.ON E-mobilitás szakterület, 1134 Budapest, Váci út 17.
E-mail / megrendelés: emobilitas@eon.hu ; és etolto.pm@eon-hungaria.com és személyes E.ON értékesítő e-mail címe
E-mail / jótállás, panasz: emobilitas@eon.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-729313
Adószám: 13322142-2-44
Az E.ON Energiamegoldások Kft. megbízásából a karbantartást végző alvállalkozó:
Cégnév:
Székhely:
Kapcsolattartó neve:

Telefonszáma:

3. Teljesítésigazolás tárgya:

Elektromos töltőállomás
hibaelhárítási jegyzőkönyv

Hivatkozási szám:
Helyszíni adatok:
Cégnév:
Cím:
Név:
Kapcsolattartó:

Tel.:

Email:

Hiba leírás:
Hiba típusa (szöveg):

Kapcsolattartó:

Komjáti-Kosztolányi Tibor
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+36305589159

tibor.komjati-kosztolanyi@eonhungaria.com
☐ Kültér

☐ Beltér

Töltő aljzat
teljesítménye (kW):
Töltőberendezés:

típus:

db:

Töltő azonosító:

Egyéb információk:

Hibaelhárítási munkálatok
Észrevételek a töltő külső részén:

Észrevételek a töltő belsőben:

Hiba megtalálva:

☐ igen

☐ nem
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Hiba típusa:

Alkatrészcsere szükséges:
Hiba elhárítva:

☐ igen
☐ igen

☐ nem
☐ nem

Megjegyzések:

Egyéb tevékenység:
Előkészületi idő:
Ráfordított idő:
Gépkocsihasználat:
Úton töltött idő:
Megjegyzés: a számla az érvényben lévő ÁSZF és árjegyzék alapján készül.
Teljesítés időpontja:
E.ON Energiamegoldások Kft. képviseletében a hibaelhárítást végző aláírása: ……………………………….…..
A munka elvégzését igazoló aláírása: …………………………………………………

Dátum: …………………………………………………
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4. számú melléklet
Meghatalmazás minta
A meghatalmazó adatai:
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám, Cégbíróság:
Adószám:
Képviseli:
Kapcsolattartója:
Elérhetőségei:
A meghatalmazott adatai:
Cégnév: E.ON Energiamegoldások Kft.
Székhely:1134 Budapest, Váci út 17.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-729313
Adószám: 13322142-2-44
Meghatalmazó meghatalmazza a Meghatalmazottat arra, hogy elektromos autótöltő készülék telepítéséhez szükséges villamos elosztó
hálózati engedélyessel történő egyeztetés és a közcélú villamos energia hálózatra csatlakoztatás folyamatában az alábbiak szerint,
valamint az elektromos autótöltő készülék telepítéshez szükséges egyéb eljárásban nevében eljárjon és jognyilatkozatot tegyen, illetve
iratot átvegyen.
Az elektromos autótöltő készülék telepítésének tervezett helyszíne:
A Meghatalmazó meghatalmazása kiterjed (a megfelelő rész kiválasztandó):
igénybejelentés megtétele
elosztó hálózati engedélyesi tájékoztató átvétele
elosztói hálózati engedélyesi tájékoztató elfogadása
Hálózati Csatlakozási Szerződés átvétele
Hálózati Csatlakozási Szerződés aláírása
Hálózathasználati Szerződés átvétele
Hálózathasználati Szerződés aláírása

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

A meghatalmazás kizárólag a fent megnevezett ügyletekre vonatkozik.
A meghatalmazás időbeli hatálya:

visszavonásig
-ig

A meghatalmazás tárgyi hatálya:

minden ügytípusra
megadott ügytípusra

Kelt, 202…. …

hó

nap

Meghatalmazó

33/25

