GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
20__ m. _______________ d.
Joniškis

BUITINIS VARTOTOJAS
Vardas, Pavardė
Asmens kodas (ar gimimo data)
Vartotojo atstovo vardas ir pavardė (jei
Sutartį pasirašo įgaliotas asmuo)
Gyvenamosios vietos adresas
(susirašinėjimui ir kontaktams)
Kontaktinė informacija
Kontaktiniai telefono numeriai
Elektroninio pašto adresai
Mokėtojo kodas
DUJŲ PRISTATYMO VIETA
Adresas
Trumpas aprašymas

Operatoriaus ir Vartotojo atsakomybės riba sutampa su
pristatymo vieta

Objektas, kuriame vartojamos dujos
Adresas
Savininkas ir (ar) teisėtas valdytojas
Leistinas vartoti dujų srautas Qmax, m3/h

Dujų vartojimo paskirtis

Maisto ruošimas
(M)

Karšto vandens
ruošimas (KV)

(pažymėti)
GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ĮMONĖ
Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinės adresas
Interneto svetainės adresas
Gamtinių dujų tiekimo licencijos numeris
ir išdavimo data
Klientų aptarnavimo centro adresas
Kontaktiniai telefono numeriai
Elektroninio pašto adresas

UAB Gren Lietuva
111679436
J. Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius
www.gren.com/lt
Nr. 1.2-GDT-16, 2009-10-01
J. Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius
(8 5) 243 0043
info.lietuva@gren.com

Patalpų šildymas
(Š)

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO GALIMYBĖS
Energetikos ministerija www.enmin.lt -> Veiklos sritys -> Energijos vartojimo efektyvumas
Europos Komisija (informacija anglų kalba) www.ec.europa.eu/energy -> Topics -> Energy Efficiency
UAB Gren Lietuva www.gren.com/lt -> Gyventojams -> Energetinis efektyvumas
Būsto energijos taupymo agentūra http://www.betalt.lt/
GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMOS OPERATORIUS
Pavadinimas
UAB Gren Lietuva
Įmonės kodas
111679436
Buveinės adresas
J. Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius
Interneto svetainės adresas
www.gren.com/lt
Elektroninio pašto adresas
info.lietuva@gren.com
Avarinės tarnybos telefonai
(8 5) 243 0043
Sutartis įsigalioja (netinkamus išbraukti ir (ar)
įrašyti datą)

Sutarties galiojimo terminas

Sutarties
sudarymo dieną

Nuo 20__-__-__

Pirminio dujų
paleidimo į
Objektą diena

Neterminuota

Atsiskaitymas už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas
Ataskaitinis laikotarpis

Vienas kalendorinis mėnuo

Atsiskaitymo terminas

Vienas kalendorinis mėnuo pasibaigus ataskaitiniam
laikotarpiui

Dujų kiekio matavimo priemonės
rodmens užfiksavimas

Iki paskutinės to ataskaitinio laikotarpio dienos

Tarifai taikomi pagal faktiškai per
kalendorinius metus suvartojamą dujų
kiekį

Pastovioji tarifo dalis
mokama už kiekvieną
mėnesį nepriklausomai
nuo suvartoto dujų
kiekio, Eur/mėn.

Kintamoji tarifo dalis mokama už
faktiškai suvartotą dujų kiekį pagal
matavimo priemonės rodmenį,
Eur/m3

Vartotojo pateikti kontaktiniai duomenys gali būti naudojami siunčiant jam informacinio pobūdžio
pranešimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu. Pranešimai laikomi pateiktais Vartotojui, kai yra išsiųsti
nurodytu adresu, mobiliojo ryšio telefono numeriu ir (ar) elektroninio pašto adresu.
Esu susipažinęs (-usi) su Sutarties bendrosiomis sąlygomis ir saugaus dujų vartojimo sąlygomis, įsipareigoju
jų laikytis, saugiai vartoti dujas ir pasirūpinti, kad būtų instruktuoti visi objekte gyvenantys ir dujiniais
prietaisais besinaudojantys asmenys.
(Vartotojo Vardas, Pavardė, parašas) ..............................................................................................................

