
 

UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SUTARTIES 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS NR. 
 

 m.                mėn.     d. 

Kazlų Rūda 

 

I.  SUTARTIES ŠALYS 
 

    

 

Paslaugų tiekėjas 

Pavadinimas UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai" 

Registracijos adresas Valančiaus g. 15, LT-69439 Kazlų Rūda 

Administracijos adresas M.Valančiaus g. 15, Kazlų Rūda, tel. 8 602 75222, el.p. info@krenergija.lt 

PVM mokėtojo kodas PVM kodas: LT660925515 

Atsiskaitomoji sąskaita A/s  LT497181800014467348, AB Šiaulių bankas 

Bankas, banko kodas A/s LT107300010002344172, Swedbank AB bankas 

Telefono numeris (8 602) 75222 

Interneto svetainės adresas www.krenergija.lt 

  

Patalpų savininkas 

Vardas, pavardė  

Asmens kodas/gimimo metai  

Gyvenamosios vietos adresas  

Elektroninis pašto adresas  

Telefono numeris  
 

    

  

II. PATALPŲ DUOMENYS 

Patalpų, kur teikiamos paslaugos, adresas  

Patalpų bendrasis naudingas plotas, m2  

Patalpoje gyvenančių žmonių skaičius   
 

    

   

III. PATALPŲ VANDENS SKAITIKLIŲ DUOMENYS 

      1.Šalto vandens skaitiklio duomenys      

Įrengimo Skersmuo Skaitiklio Nr. Metrologinės Plombos Nr. Rodmenys Apskaitoma 

data   patikros data   Vanduo Nuotekos 

        
 

    

 

  

 

V. INFORMACIJA APIE ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMĄ 

 dvivamzdė karšto vandens tiekimo sistema su cirkuliacija stovuose ir vonių šildytuvais 

 dvivamzdė karšto vandens tiekimo sistema su cirkuliacija stovuose be vonių šildytuvų 

 vienvamzdė karšto vandens tiekimo sistema su cirkuliacija namo rūsyje 

 vienvamzdė karšto vandens tiekimo sistema be cirkuliacijos 

 karštas vanduo atjungtas nuo sistemos 

 centralizuotas šildymas 

 centralizuotas šildymas atjungtas 

Pastabos_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. TAIKOMOS BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

Šiai sutarčiai taikomos bendrosios paslaugų sutarties sąlygos: 

 Daugiabučio gyvenamojo namo pastato priežiūros ir bendrosios nuosavybės administravimo paslaugų sutarties sąlygos; 

 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bendrosios sutarties sąlygos; 

 Šilumos ir karšto vandens bei pastato šildymo sistemos priežiūros tiekimo bendrosios sutarties sąlygos; 

Patalpų savininkas patvirtina, kad yra susipažinęs su bendrosiomis sutarčių sąlygomis, viešai skelbiamomis Bendrovės interneto 

tinklapyje adresu www.krenergija.lt. 

  

VII. APMOKĖJIMO DOKUMENTŲ TEIKIMAS 

   

Mokėjimo pranešimas pateikiamas: 

 popieriniu variantu 

 elektroniniu paštu _____________________ 

   

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

                  Administravimo paslaugų teikėjas šiame prašyme nurodytus asmens duomenis tvarkys vadovaudamasis Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 str. 1 d. (b) p. nuostatomis. 

IX. ŠALIŲ PARAŠAI 

   

PASLAUGŲ TIEKĖJAS 

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 

 

 

____________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) (A.V.) 

PATALPŲ SAVININKAS 

 

 

 

_____________________________ 
  (vardas, pavardė, parašas)  

 

 


