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Objekto adresas, Objekto numeris – objekto numeris ir adresas, kuriame yra tiekiama elektros energija.
Sutarties numeris, Sutarties galiojimo pabaigos data – Jūsų sutarties numeris ir sutarties galiojimo terminas –
elektros tiekimo kainos fiksavimo laikotarpis.
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Elektros tiekimo planas – Jūsų pasirinktas „Enefit“ elektros tiekimo planas. Tai elektros įsigijimo ir tiekimo
paslaugos kaina, kuri užfiksuota Jūsų sutartyje, sutartyje nurodytam laikotarpiui. Sąskaitoje kainą matote be PVM.
Priklausomai nuo pasirinkto plano, gali būti taikomas mėnesio mokestis planui „Laisvas“ ar rezervavimo paslaugos
mokesčio 1,46 su PVM nuolaida planui „Superžalias“.
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Elektros persiuntimo paslaugos planas – ESO persiuntimo paslaugos kaina pagal Jūsų pasirinktą ESO tarifo
planą. Į persiuntimo paslaugos kainą įskaičiuotos perdavimo ir sisteminių paslaugų, kurias teikia bendrovė „Litgrid“
bei skirstymo paslaugos, kurias teikia ESO, kainos dedamosios. Šią kainą reguliuoja valstybė visiems nepriklausomiems tiekėjams, kainos gali keistis sausio, liepos mėnesiais. Sąskaitoje kainą matote be PVM.
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Rodmuo nuo: praėjusio mėnesio ir einamojo mėnesio deklaruoti skaitiklio rodmenys kiekvienai skaitiklio skalei
atskirai, pagal kuriuos apskaičiuojamas skirtumas tarp „nuo“ ir „iki“ rodmenų – kiekis kWh, už kurį išrašoma sąskaita.

15

El. en. persiuntimas vienos zonos ar dviejų ar keturių laiko zonų tarifu – skaitiklio skalė / skalės, pagal kurią
skaičiuojamas elektros energijos suvartojimo kiekis. Sumos apskaičiavimas – suvartotas kWh kiekis (bendras kWh
kiekis, sudėjus atitinkamus skaitiklių skalių rodmenis, nurodytus eilutėje „Rodmuo nuo“) padauginamas iš įkainio už
kWh. Sąskaitoje kainą matote be PVM.
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Papildoma dedamoji – skirstymo paslaugų papildoma dedamoji, kuri skirta kompensuoti skirtumą tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų. Šią kainą reguliuoja valstybė visiems nepriklausomiems
tiekėjams, kainos gali keistis sausio, liepos mėnesiais. Sumos apskaičiavimas – suvartotas kWh kiekis (bendras kWh
kiekis, sudėjus atitinkamus skaitiklių skalių rodmenis, nurodytus eilutėje „Rodmuo nuo“) padauginamas iš įkainio už
kWh. Sąskaitoje kainą matote be PVM.
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VIAP – viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, kuriomis siekiama įgyvendinti valstybės energetikos, ūkio ir
(ar) aplinkos apsaugos politikos strateginius tikslus energetikos sektoriuje, atsinaujinančios energetikos sektoriuje.
Šią kainą reguliuoja valstybė visiems nepriklausomiems tiekėjams, kainos gali keistis sausio, liepos mėnesiais.
Sumos apskaičiavimas – suvartotas kWh kiekis (bendras kWh kiekis, sudėjus atitinkamus skaitiklių skalių rodmenis,
nurodytus eilutėje „Rodmuo nuo“) padauginamas iš įkainio už kWh. Sąskaitoje kainą matote be PVM.
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Kompensacija elektros energijos tiekimui su PVM – kompensuojamas kainos skirtumas tarp galutinės elektros
energijos kainos ir 0,24 Eur/kW kainos su PVM ribos. Kompensacija negali būti didesnė nei 0,09 Eur už vieną kWh
su PVM ir taikoma tuo atveju, kai galutinė energijos kilovatvalandės kaina yra didesnė nei 0,24 Eur su PVM.
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Galutinė elektros energijos kaina PRIEŠ kompensaciją su PVM – vienos kWh kaina su visomis elektros kainos
dedamosiomis: Elektros tiekimas + El. energijos persiuntimas + VIAP + Papildoma dedamoji = Galutinė elektros
energijos kaina prieš kompensaciją.
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Galutinė elektros energijos kaina PO kompensacijos su PVM – vienos kWh kaina su visomis elektros kainos
dedamosiomis, pritaikius elektros tiekimo kainos kompensaciją: Elektros tiekimas + El. energijos persiuntimas +
VIAP + Papildoma dedamoji + Kompensacija = Galutinė elektros energijos kaina po kompensacijos.
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Iš viso su PVM – sąskaitos suma už suteiktas paslaugas kartu su kompensacija už elektros energijos tiekimo kainą
per einamąjį laikotarpį, neįskaitant praėjusių laikotarpių likučių.
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Rodmenų šaltinis – būdas, kuriuo buvo gautas elektros skaitiklio rodmuo. Tai gali būti:
• Jūsų deklaruoti rodmenys – deklaravote skaitiklio rodmenis;
• Pagal vidurkį apskaičiuoti rodmenys – nedeklaravote rodmenų laiku, todėl sąskaita buvo pateikta
pagal vidutinį objekto suvartojamą el. energijos kiekį, kurį nustato ESO pagal Jūsų elektros energijos
suvartojimą per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių.
• Patikrinti rodmenys – ESO darbuotojas užfiksavo skaitiklio rodmenis.
• Perrašyti iš ankstesnės sutarties – pradinis rodmuo, kuris buvo perduotas „Enefit“ iš buvusio tiekėjo.
• Automatizuotai nuskaityti rodmenys – esant automatizuotam skaitikliui, duomenis ESO nuskaito
automatiškai ir perduoda „Enefit“ nuotoliniu būdu.
Sąskaitoje gali būti ir keli rodmenų gavimo šaltiniai vienu metu, pvz.: deklaravote kelis kartus, ESO darbuotojas
užfiksavo rodmenį ar pan..
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Sumos apskaičiavimas – suvartotas kWh kiekis (bendras kWh kiekis, sudėjus atitinkamus skaitiklių skalių rodmenis,
nurodytus eilutėje „Rodmuo nuo“) padauginamas iš įkainio už kWh. Sąskaitoje kainą matote be PVM.
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