MERIRAHU VÕRGUD OÜ
Liitumisleping nr. ...
.................2005.a.
Tallinn
OÜ Merirahu Võrgud juhatuse liikme ..... isikus, kes tegutseb OÜ-u põhikirja alusel ühelt
ning ....... isikus, kes tegutseb talle kuuluva omandiõiguse või volikirja alusel (sobilik alla joonida)
teiselt poolt sõlmisid käesoleva liitumislepingu a l l j ä r g n e v a s :
Liituja/tarbija nimi
(ärinimi):
Liituja/tarbija
aadress:
Ühendatava elektriPaigaldise asukoht:
Elektripaigaldise
tehniline iseloomustus: 3-faasiline elektrivarustus.
Elektrienergia
mõõtesüsteem:
Kauglugemisega kahetariifiline.
LiitumisLubatud
pinge:
0,4 kV
peakaitsme nimivool: ... A
Tarbimisvõimsuse suurendamisel
Endine peauue peakaitsme nimivool: ...A
kaitsme nimivool:...
A
Elektrivarustuskindlus: elektrivarustus toimub ...toiteliiniga.
Täiendavad andmed:
Tarbija kohustub esitama akti siseelektrivõrgu elektripaigaldise
kasutuselevõtu kohta, mis on kinnitatud Merirahu Võrgud OÜ
käidukorraldaja AS KH Energia-Konsult poolt.
Liitumispunkti asukoht: Merirahu Võrgud OÜ liitumiskilbis:....

Liitumistasu arvutus vastavalt valemile P1 või P2: ...

Liitumistasu:
...kr
Liitumistasu maksetähtaeg:
Tasumise kuupäev...
....2005.a.

Käibemaks:

...kr

Summa käibemaksuta...

Kokku:

...kr

Summa käibemaksuga ...
...kr

Liitumise tähtaeg:
....2005.a.
Pingestamise tähtaeg:
Täiendavad tingimused:
...väliselektrivõrgu liitumispunktini projekteerib ja ehitab OÜ Merirahu Võrgud,
...siseelektrivõrgu liitumispunktist projekteerib ja ehitab tarbija.

...kr
....2005.a.

1. Käesoleva liitumislepinguga OÜ Merirahu Võrgud ühendab liituja/tarbija liitumisjuhtmestiku
liitumispunktis OÜ Merirahu Võrgud elektrivõrguga.
2. OÜ Merirahu Võrgud ühendab liituja/tarbija liitumisjuhtmestiku elektrivõrguga (pingestab
liitumisjuhtmestiku), kui / liituja on tasunud vastavalt maksetähtajale liitumistasu ja /tarbija / on täitnud
liitumislepingus sätestatud kohustused ning sõlminud elektrienergia ja võrguteenuse ostu-müügi
lepingud.
3. Liitumistasu arvutatakse valemiga P1 = A x M, kus A on liitumispunkti kaitsme nimivoolu suurus
amprites (reeglina 25A) ja M on liitumistasu määr kroonides nimivoolu ampri kohta (2005.a. 800 kr./A).
Liitumistasule lisandub käibemaks.
4. Kaitsme nimivoolu suurendamisel määratakse liitumistasu valemiga P2 = (A2 – A1) x M, kus A2 on
liituja poolt soovitud uue kaitsme nimipinge ja A1 on endise kaitsme nimipinge.
5. Liitumisleping jõustub selle allakirjutamise momendist ja lõpeb selle täitmisega.
6. Liitumisleping on aluseks elektrienergia ja võrguteenuse ostu-müügi lepingu sõlmimiseks.
7. Peale pingestamist objekti väliselektrivõrk liitumispunktini jääb OÜ Merirahu Võrgud omandisse.
8. Tarbija soovil tarbimisvõimsuse suurendamisel vahetab OÜ Merirahu Võrgud tarbija peakaitsme,
vajaduse korral ka elektrienergia mõõtesüsteemi, kui tarbija on tasunud vastavalt maksetähtajale
liitumistasu ning sõlminud elektrienergia ostu-müügi ja võrguteenuse lepingud või ostu-müügi ja
võrguteenuse lepingute olemasolul sõlminud kokkuleppe selle muutmiseks vastavalt tarbimisvõimsuse
suurendamisele või pingesüsteemi muutmisele.
9. Liitumisjuhtmestiku tehnilise lahenduse hilisem muutmine tarbija soovil toimub tarbija poolt ja kulul,
kusjuures tarbija on kohustatud kooskõlastama muutuse OÜ-ga Merirahu Võrgud.
10. Tarbija asendumisel uue tarbijaga, ei võeta uutelt tarbijatelt liitumistasu, kui tarbija jääb ühendatuks
endises liitumispunktis.
11. OÜ-l Merirahu Võrgud on õigus liituja/tarbija poolt liitumislepingus ettenähtud kohustuste täitmata
jätmisel käesolev liitumisleping lõpetada kahe (2) nädala möödumisel kirjaliku hoiatuse saatmise
päevast, kui liituja/tarbija ei ole täitnud või kohustunud täitma hoiatuses sätestatud tingimusi. Liitumise
taastamiseks on liituja/tarbija kohustatud tasuma uuesti liitumistasu.
12. Liitumislepingu lõpetamisel ei tagastata liitujale/tarbijale liitumistasu ning liitumisega seotud vaidlused
lahendatakse õigusaktidega ettenähtud korras.
13. Käesolevat liitumislepingut võib muuta ainult mõlema poole eelneva kirjaliku nõusoleku olemasolul.
Muudatused kuuluvad vormistamisele Lepingu kirjalike lisakokkulepetena, millele kirjutavad alla
mõlemad pooled või nende esindajad ja mis hakkab kehtima selle allakirjutamise päevast alates, kui
vastava kokkuleppega ei ole sätestatud teisiti.
14. Kumbki pool ei tohi Liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma
teise poole kirjaliku nõusolekuta.
15. Elektroonika kasutamisel tuleb tarbijal näha ette sellele spetsiaalne toiteplokk elektrikatkestuse juhuks.
16. Elektrienergiat antakse tarbijatele katkestamatult. Avariiliste ja elektrivõrgu plaaniliste remontidega
seotud elektrikatkestuste ühekordne kestus ei tohi ületada 24 tundi.
17. Kui liitumislepingu alusel osutatavate teenuste kvaliteet ei ole lepingutingimustega kooskõlas, siis
toimub tarbijale hüvitise maksmine vastavalt kehtiva seadusandlusega kehtestatud korrale.
18. Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled kehtivast Eesti Vabariigi seadusandlusest.
Liitumislepinguga seotud vaidlused kuuluvad lahendamisele eelkõige läbirääkimiste teel. Juhul, kui
pooled ei jõua kokkuleppele, siis kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu korras.
19. Elektripaigalduse võrguga ühendamise kord on kehtestatud 01.07.2003 jõustunud Võrgueeskirjaga ja
Elektrituruseadusega
20. Leping on koostatud 2 (kahes) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris eesti keeles, millest
üks eksemplar antakse OÜ-ile Merirahu Võrgud ja teine liitujale/tarbijale.
21. Pooled kinnitavad Liitumislepingule alla kirjutamisega, et nad on Liitumislepinguga enne sellele
allakirjutamist tutvunud ja sellest täielikult aru saanud ning Liitumislepingu tekst vastab poolte
tegelikule tahtele.

OÜ Merirahu Võrgud:

Liituja/tarbija:

OÜ Merirahu Võrgud

Nimi [….]

Reg.kood 10819528

Isiku või Registri kood [….]

Aadress: Merirahu 55, t. [….]
13516 Tallinn
f. [….]
Pank: [….]
a/k [….]

Aadress: [….]
[….]
Pank: [….]
a/k [….]

_______________________

________________________

f. [….]
t. [….]

