Išmaniosios apskaitos (apskaitos automatizavimo) paslaugos teikimo sąlygos
1. Automatizavimo paslauga apima automatizuotos apskaitos sistemos (toliau – AAS)
įrangos sumontavimą Objekte, kurios pagalba duomenys apie Kliento elektros
energijos suvartojimą persiunčiami AB „Energijos skirstymo operatoriui“ (toliau – ESO).
Šių duomenų pagrindu Klientui bus išrašomos sąskaitos už Objekte sunaudotą elektros
energiją.
2. Vartotojas sutinka, kad užsakydamas šią paslaugą jis taip pat sutinka tapti
atsiskaitančiu pagal sąskaitas klientu, kuris nebegalės deklaruoti ir atsiskaityti už
suvartotą elektrą pagal knygelę. Klientui bus teikiamos elektroninės sąskaitos.
3. Sumontavus AAS įrangą, atsiskaitymai už elektros energiją bus vykdomi pagal ESO
išrašomas sąskaitas.
4. AAS įrangos nuosavybės teise lieka ESO.
5. Esant poreikiui GPRS ryšio antenos pastatymo vieta ir antenos stiprinimas/tipas
(kryptinės ar nekryptinės) parenkamas remiantis GPRS ryšio stiprumo matavimų
reikšmes. Reikalaujamas minimalus ryšio stipris nuo -51 dBm iki -80 dBm. Vartotojas
sutinka su ESO parinkta antenos įrengimo vieta, kuri parinkta pagal aukščiau
išvardintus kriterijus.
6. Prieš AAS įrangos sumontavimą Klientas įsipareigoja apmokėti už paslaugą pagal
pateiktą sąskaitą.
7. Jei atvykus montuoti AAS įrangą nustatoma, jog nėra techninės galimybės AAS įrangai
sumontuoti, paslauga neteikiama, o Klientui grąžinami sumokėti pinigai už paslaugos
užsakymą.
8. Pagal tarp ESO ir Kliento sudarytą Elektros energijos pirkimo – pardavimo ar Elektros
energijos persiuntimo paslaugos sutartį už suvartotą ir (ar) persiųstą elektros energiją,
ESO Klientui išrašo apmokėjimo dokumentus remdamasis nuotoliniu būdu nuskaitytais
skaitiklių duomenimis. Esant įrangos sutrikimams ESO turi teisę suvartotą ir (ar)
persiųstą elektros energijos kiekį apskaičiuoti ir apmokėjimo dokumentus už ataskaitinį
mėnesį išrašyti pagal vidutinį mėnesinį suvartojimą iki kol bus atstatytas duomenų
perdavimo ryšys.
9. Klientas patvirtina, kad yra supažindintas, jog dėl sąskaitų perskaičiavimo ar ryšio
sutrikimų valandiniai duomenys kartais gali nesupti su rodmenimis pateiktais
sąskaitose.
10. Užsakydamas paslaugą Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad tuo atveju, jei
ESO vykdytų visuotinį automatizuotos apskaitos diegimą, ESO nebus įsipareigojęs
kompensuoti Kliento patirtų išlaidų, diegiant pagal šį prašymą užsakytą AAS įrangą.
Taip pat ESO pasilieka galimybę keisti šį prietaisą kitu, jei jis atitinka paslaugos
suteikimo metu pristatytas sąlygas.
Atlikdami paslaugos apmokėjimą patvirtinate, jog susipažinote su paslaugos suteikimo
sąlygomis ir su jomis sutinkate
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