
VÕRGUETTEVÕTJA 
Elektrilevi OÜ 

ESINDAJA NIMI KUUPÄEV ALLKIRI 

Kokkulepe üksikostule üleminekuks ja võrgulepingu sõlmimiseks Elektrilevi OÜ-ga 

TARBIMISKOHA AADRESS: LIITUMISPUNKTI ASUKOHT JA KIRJELDUS: KORTERMAJAS OLEVATE KÕIKIDE TARBIMISKOHTADE 
ARV, SH NÄITEKS ÜLDELEKTER, LIFTID; 

VÕRGUÜHENDUSE LÄBILASKEVÕIME: 

 A

• Kokkuleppega sõlmitakse kortermajale võrguleping ja igale tarbimiskohale võrguleping** vastavalt „Elektrilevi OÜ võrgulepingu
tüüptingimustele madalpingel kuni 63 A“*.

• Allkirjastades kokkuleppe annan nõusoleku oma nimele võrgulepingu sõlmimiseks ning kinnitan, et olen tutvunud tüüptingimustega.
• Võrguleping jõustub kuupäevast, mis on märgitud Elektrilevi poolt ostjale saadetud teatel ja leping on leitav meie e-teeninduses.
• Arved saadame ostja e-posti aadressile.
• Tarbimiskohtades, kus ei ole sõlmitud võrgulepingut, katkestatakse elektriühendus.
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*Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel kuni 63 A  
**arvesti paigaldamise tasu vastavalt hinnakirjale  
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