ELEKTRIENERGIA JA
VÕRGUTEENUSTE OSUTAMISE
LEPING nr. /
.20 a.

OÜ LIVILLA
http:// www.livilla.ee

OSTJA
Nimi:
Aadress

Isiku- või registrikood:
Tänav / maja / korter

Sihtnumber

Linn / Vald / Maakond

Nimi/(Amet)
Ostja
esindaja

Telefon

Faks

e - post

VÕRGUETTEVÕTJA
Nimi ja aadress

Registrikood

Livilla OÜ Kurtna tee 46-8 Saku vald 75518 HARJUMAA
Telefon

56 671 396

Faks

10431617

e - post

Arvelduskonto Swedbank AS (panga kood 767) :

kodulehekülg

kurtnaelektriarved@gmail.com
EE682200001120034010

http://www.livilla.ee/

TARBIMISKOHT
EIC kood

Nimetus
Tarbimiskoha Tänav / maja / korter

Sihtnumber

Linn / Vald / Maakond

aadress
Tarbija õigus kasutada võrguühendust on määratud:
Omanik
Dokumendi nimetus / kuupäev:
Tehnilised eeltingimused elektrienergia saamiseks
(liitumispunktile vastaval kirjeldusel tehakse lahtrisse märge " X ", muul juhul " " )
Liitumispunkti paiknemine ja kirjeldus:

-

Kaablivõrgu transiitkilbis või alajaama jaotusseadmes, liituja peakaitsme klemmidel.
Liitujale kuuluva maa-ala vahetus läheduses või maa-alal asuvas liitumiskilbis peak. tarbija poolsetel kl.
Kaablivõrgus, korterelamu peakilbis peakaitsme elamupoolsetel klemmidel
Korterelamu kaablivõrgus, korterikilbi, korteri peakaitsme klemmidel.
Õhuliinilt toitmise korral toite poolt esimestel isolaatoritel, mis asuvad hoonel või torupüstikul
Võrguettevõtja tagab liitumispunktis standartse pinge: 220/380 V
Elamu peakaitsme suurus:
Võrguettevõtja edastab elektrienergia kuni liitumispunktini.
Elektrienergia arvesti tüüp:
number:
Koefitsent:

1

Korteri peakaitsmesuurus:

öötariifi näidiku näit:(.1.8.1)
päevatariifi näidiku näit: (1.8.2)

taatlemise kuu/aasta:

ELEKTRIENERGIA JA VÕRGUTEENUSTE KOGUSTE PERIOODILINE ARVESTUS JA TASUMUNE
Ostja fikseerib kuu
jaanuar
aprill
juuli
oktoober
viimasel kuupäeval
veebruar
mai
august
november
elektriarvesti tegelikud märts
juuni
september
detsember
näidud ja teatab 3 päeva jooksul võrguettevõtja e-maili aadressile kurtnaelektriarved@gmail.com , mille alusel
(Sobiv valik märge"X
võrguettevõtja esitab ostjaile elektriarve elektrooniliselt ostja e-maili aadressile. ",mitte sobiv "-" )
Teisel vahelisel kokkuleppel.ELEKTRIENERGIA MÜÜK
1.jaan.2013avanes Eesti elektriturg,kus
igal tarbijal on võimalus valida endale
sobiv elektrimüüja , sobiva elektrimüüja
valimata jätmise korral jäeb tarbija
võrguettevõtja
nn.üldteenusele.www.avatud2013.ee

OSTJA TASUB
Elektrienergia ja võrguteenuse eest vastavalt põhitariifile
Elektrienergia ja võrguteenuse eest vastavalt öötariifile
Elektrienergia ja võrguteenuse eest vastavalt päevatariifile

(Sobiv valik märge"X ",mitte sobiv "-" )

Ostja (esindaja)

Võrguettevõtja esindaja

Nimi / (Amet)

Nimi / (Amet)

Allkiri

Allkiri

Kuupäev

Kuupäev

Lehekülg 1. Lepingul on 2 lehekülge.

(
(
(

)
)
)

