
 

Részletfizetési Megállapodás  
 

Amely létrejött egyrészről a  Baja Energetika Kft. 6500 Baja, Kodály u. 29/A. - mint Szolgáltató, 

másrészről:    

 lakcím:  .......................................................................   

 születési név:  .......................................................................  

 születési hely, idő:  ......................................... ……. ....................  

 anyja neve:  .......................................................................  

 munkahely: .......................................................................  

 

mint szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban Felhasználó/díjfizető) között az alulírott helyen és napon 

az alábbi feltételekkel:  

1. Felek megállapítják, hogy Felhasználó/díjfizető az alábbi részletezésben felsorolt díjjal, annak 

költségeivel és kamataival tartozik szolgáltatónak, mivel ezeket határidőben nem egyenlítette ki. 
 

Megállapodás tételei:     tartozás      kamat     költség 

  ........................................  .........................   .........................   .........................  

 összesen: .........................   .........................   .........................  
 

Felek rögzítik, hogy a díjhátraléknak sem a jogalapja, sem az összegszerűsége ezen megállapodás 

megkötésekor vita tárgyát nem képezte.  

Jelen megállapodás megkötésével egyidőben Fogyasztó egy összegben ………………Ft-ot 

megfizet. A részletek megfizetése minden hónap utolsó napjáig esedékes, oly módon, hogy 

Felhasználó/díjfizető az esedékes részleteket a számlázás Ügyfélszolgálatán (Kodály u. 29/A.) vagy 

a kiküldött csekken befizeti. 

2. A Felhasználó/díjfizető vállalja, hogy a közüzemi díjtartozást ………hónap alatt, 

………………..Ft/hó törlesztő részletekben megfizeti a kifizetés napjáig járó mindenkori késedelmi 

kamattal együtt, a tárgyhavi számlák kiegyenlítése mellett. Az első részlet megfizetésének 

esedékessége: ……………………; utolsó részlet: ……………………… Ft 

3. Felhasználó/díjfizető tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás minden pontjának együttes 

teljesítése jelenti a szerződésszerű magatartást, így egyetlen részlet, vagy tárgyhavi számla 

befizetésének elmulasztása esetén a teljes követelés azonnal esedékessé válik. 

4. Ha Felhasználó/díjfizető életkörülményeiben olyan változás következik be, amely miatt e 

megállapodásban foglaltakat nem tudná maradéktalanul teljesíteni, úgy Felhasználó/díjfizető 

kérelmezheti a jelen megállapodás módosítását, esetleg átütemezését. Ennek elbírálásához szükséges 

azokat a körülményeket igazolnia, amelyek az estleges módosításra átütemezésre okot szolgáltatnak.  

5. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen megállapodást megelőzően az 1. pontban részletezett közüzemi díj-

hátralék behajtása érdekében indított peres, nemperes, illetve végrehajtási eljárást felfüggeszti, 

amennyiben Felhasználó/díjfizető jelen megállapodásban foglaltakat legalább három hónapon 

keresztül betartja.  

6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadóak.  

 

A fentieket, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után aláírásunkkal igazoljuk.  

 

Baja,  ................................... ……….. 

 

…………………………………………….  …………………………………………….. 

              Szolgáltató         Felhasználó/díjfizető 

 

 


