Universālais elektroenerģijas pakalpojums mājsaimniecībām
Universālais elektroenerģijas pakalpojums ir piemērots mājsaimniecību lietotājiem, kuri vēl nav
izvēlējušies sev piemērotāko tarifu vai arī vēlas fiksētu tarifu visu līguma termiņu.

Cena
Fiksēta cena par elektroenerģiju, kas sastāv no šādām komponentēm:
Maksa par elektroenerģiju
+ Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu
+ Obligātā iepirkuma komponente (OIK)
+ Jaudas OIK par pieslēgumu
+ AS “Sadales tīkls” maksa par pieslēguma nodrošināšanu,
vai IAA strāvas lielumu
+ Apkalpošanas maksa (0.99 EUR mēnesī)
+ PVN 21 %

= KOPĒJĀS IZMAKSAS
Piesakoties universālajam elektroenerģijas pakalpojumam ar 01.01.2022 fiksētā cena par
patērēto elektroenerģiju būs 0.1800 EUR/kWh bez PVN (0.2178 EUR/kWh ar PVN). Šī cena būs
nemainīga visu līguma termiņu.

Tirdzniecības periods un līguma termiņš
Universālā elektroenerģijas pakalpojuma tirdzniecības periods un līguma termiņš ir 12 mēneši.
Lietotājam ir iespēja izbeigt universālā pakalpojuma līgumu pirms elektroenerģijas
tirdzniecības perioda beigām bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas piemērošanas.

Līgums
Lai pieteiktos universālajam elektroenerģijas pakalpojumam, lietotājam līdz mēneša 15.
datumam jāsazinās ar AJ Power, rakstot e-pastu uz info@ajpower.lv, lai noslēgtu līgumu un
sāktu saņemt pakalpojumu no nākamā mēneša 1. datuma.

Norēķinu kārtība un veids
Piecu darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no sistēmas operatora par lietotāja
elektroenerģijas patēriņa apjomu AJ Power izraksta un nosūta lietotājam rēķinu par iepriekšējā
mēnesī faktiski patērēto elektroenerģiju. Lietotājs veic apmaksu līdz rēķinā norādītajam
datumam, pārskaitot finanšu līdzekļus uz rēķinā norādīto AJ Power norēķinu kontu, maksājuma
detaļās norādot rēķina numuru. Ikmēneša rēķina apmaksas kavējuma gadījumā, tiek piemēroti
nokavējuma procenti 0.15% apmērā par katru maksājuma kavējuma dienu.

Līguma izbeigšana
Lai izbeigtu universālā elektroenerģijas pakalpojuma līgumu pirms elektroenerģijas
tirdzniecības perioda beigām, lietotājam rakstiski jāinformē AJ Power, nosūtot paziņojumu uz
e-pastu info@ajpower.lv vai pa pastu uz juridisko adresi Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048,
Latvija, un jāizpilda saistības līgumā noteiktajā kārtībā, tai skaitā – jāveic izrakstīto rēķinu
apmaksu par līdz līguma izbeigšanas brīdim patērēto elektroenerģiju.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar AJ Power, zvanot pa tālruni 67 969 140 vai rakstot epastu uz info@ajpower.lv.
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