2. sz. Függelék

Appendix No.: 2.

JOGLEMONDÓ NYIL AT KOZAT

DECL AR AT ION OF W AIVER

Jelen
nyilatkozatunkkal
kijelentjük
és
megerősítjük, hogy a(z) [*] által a villamos
energia Árverés keretében [*] napján megkötött,
[*] sz. Egyedi Szerződés / az [*] sz. Egyedi
Szerződésben meghatározott …………. (a
konkrét
termék
megnevezése)
Termék 1
szállítása és kifizetése hiánytalanul teljesítésre
került.

By this Declaration, we hereby declare and
confirm that the Individual Contract No.: [*] / the
Product ………………(name of the specific
product) specified in the Individual Contract No.:
[*] concluded on [*]1 by [*] as a result of the
electricity
Auction
has
been
performed
(delivered) and paid in full.

Az Eladóval szemben az Egyedi Szerződéssel /
fenti Termékkel 2 kapcsolatosan semmiféle
követelésünk nincs, jelen nyilatkozatunkban az
Egyedi Szerződésből fakadó minden további
jogérvényesítési jogunkról végérvényesen és
visszavonhatatlanul lemondunk és igazoljuk,
hogy az Egyedi Szerződés teljesítéséhez fűződő
és / vagy a Termék ellenértékének, utolsó, [*]-án
kelt és [*]-án esedékes számlaösszeget az Eladó
részére teljes körűen megfizettük.

We have no claim whatsoever against the Seller
in connection with the Individual Agreement /
Product specified above2; in this declaration, we
definitively and irrevocably waive our further right
to enforce our rights arising from the Individual
Contract and confirm that we have paid in full the
amount specified in Seller’s last invoice dated [*]
and due on [*] associated with the performance
of the Individual Contract and / or the
consideration of the Product.

A jelen Joglemondó Nyilatkozatunkat annak
érdekében tesszük, hogy az Egyedi Szerződés
teljesítésének
elismerése
a
Felek
által
megtörténhessen, és Eladó az általunk átadott
Teljesítési
Biztosíték
határidő
előtti
megszüntetéséhez a hozzájárulását megadja.

We make this Declaration of Waiver in order to
acknowledge the performance of the Individual
Contract and to ensure that the Seller grant its
consent to the early termination of the
Performance Security provided by us.

Keltezés (helység, év, hónap, nap) / Date (place, day, month and year): [*]

…………………………………………………………….
Cégszerű aláírás / Authorised signature

1
2

A megfelelő rész aláhúzandó! / The appropriate one is to be underlined.
A megfelelő rész aláhúzandó! / The appropriate one is to be underlined.
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