Igénybejelentés
nem lakossági fogyasztóváltozás igények kezeléséhez

Használat jogcíme

Tulajdonos

Bérlő

Egyéb:

Ügyszám
Felhasználó adatai (üzleti)
Neve
Cégjegyzék/Vállalkozói ig.
száma

Statisztikai azonosító

Számlavezető
pénzintézet neve

Pénzintézeti
számlaszáma

Székhely címe
Adószám

Kapcsolattartó neve

Kapcsolattartó
e-mail címe*

Kapcsolattartó
telefonszáma*

Fizető adatai (csak amennyiben eltér a felhasználótól!)
Neve

Születéskori neve
(ha eltér)**

Anyja neve**

Szül. helye, ideje**

Cégjegyzék/Vállalkozói
ig. száma

Statisztikai azonosító

Számlavezető
pénzintézet neve

Pénzintézeti számlaszáma

Adószám

Kapcsolattartó neve

Székhely címe
Kapcsolattartó
e-mail címe*

Kapcsolattartó
telefonszáma*

Előd (átadó) felhasználó adatai
Neve

Születéskori neve
(ha eltér)**

Anyja neve**

Szül. helye, ideje**

Cégjegyzék/Vállalkozói ig.
száma

Adószám

Végszámla címe
Kapcsolattartó e-mail
címe*

Kapcsolattartó
telefonszáma*

* Nem kötelező mező.
** Csak magánszemély esetén.

Felhasználási hely adatai
Felhasználási hely címe
Mérési pont azonosító(k)*
Felhasználási hely
azonosítója*

Felhasználási hely
megnevezése (lakás, nyaraló,
üzlethelyiség, stb.)

* Amennyiben nem áll rendelkezésre, úgy kérjük üresen hagyni!

A mérő(k) átadás-átvételi mérőállása
Mindennapszaki mérő
gyári száma

Átvételkori mérőállása

Vezérelt mérő gyári
száma

Átvételkori mérőállása

Igénybejelentés
nem lakossági fogyasztóváltozás igények kezeléséhez

Számlázandó részfogyás
Havi részfogyasztás mennyisége mindennapszaki mérésnél*

kWh/hó

Havi részfogyasztás mennyisége B-vezérelt időszakban

kWh/hó

Havi részfogyasztás mennyisége / Hőszívattyú tarifa

kWh/hó

A Hálózathasználati szerződés küldésének módja
E-mailben .......................................................................................................................................................................... e-mail címre.
Postai úton a felhasználási hely címére
Postai úton az alábi névre és címre: Név: .......................................................................................................................................
Cím: ........................................................................................................................................................................................................................
* Amennyiben nincs megadva adat, úgy az elosztó az Elosztói Üzletszabályzat alapján a szerződés megkötéséhez saját maga határozza
meg a mértékadó éves fogyasztás mennyiségét, és az ebből számított havi részfogyasztási mennyiséget.

Az Igénybejelentő az igénybejelentés aláírásával az adatvédelmi tájékoztató szerinti tartalommal kifejezetten
hozzájárul az önként megadott személyes adatainak (telefonszám, e-mail-cím) az elosztói engedélyes általi
kezeléséhez.

Egyéb megjegyzések: .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Nyilatkozattétel dátuma: .................... év ............................... hó .................... nap
.........................................................

..........................................................

..........................................................

Rendszerhasználó vagy
meghatalmazottjának aláírása

Fizető vagy meghatalmazottjának aláírása

Előd felhasználó aláírása*

*Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott kijelentem, hogy
jelen nyilatkozatommal a hálózathasználati szerződésemet felmondom. A telefonszámom és az e-mail
címem megadásával, (kitöltésével) hozzájárulok ahhoz, hogy az illetékes elosztói engedélyes társaság a
szerződésből eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítése céljából kezelje. Kötelezettséget
vállalok a fenti időpontig és mérőállásig teljesített villamosenergia-szolgáltatás ellenértékének, valamint
a szolgáltatással vagy annak megszüntetésével kapcsolatban felmerült egyéb díjaknak, költségeknek
határidőn belüli kiegyenlítésére.
Az igénybejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
Csatolva

A vételezés jogcímét igazoló dokumentum: 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, ill. bérlő esetén bérleti szerződés is
 mennyiben az igénybejelentő nem tulajdonos, vagy kevesebb, mint 51%-os tulajdonrésszel rendelkezik, a tulajdonos(ok)
A
hozzájáruló nyilatkozata (ez lehet a bérleti szerződésben is rögzítve)
Ha nem a rendszerhasználó az igénybejelentő, akkor számára a kellő alakban megadott írásos meghatalmazás
Szervezet esetén aláírási címpéldány másolata
Előd és utód felhasználó által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv
Kereskedő által kiállított befogadó nyilatkozat vagy kereskedelmi szerződés másolata
Egyéb dokumentum (pl. halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki végzés, védettség igazolás, stb.)

Átvétel dátuma: .......................................................................

......................................................................................
Átvevő ügyintéző/Ügyfélszolgálati iroda

