EGYEZTETÉS FELHASZNÁLÁSI HELYEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS MIATT

1.

Egyeztetést kezdeményezte: ....................................

Telefon: ................ ……

Fax: .............. …………………

jelenlegi ügyfél azonosító / szerződés szám: ……………………………………………………………….
mérési pont azonosító (POD):…………………………………………………………………………………………
A két ügyfél közösen tölti ki!

2. Felhasználási hely címe:
Ir.. szám:

város/község:

közterület neve, jellege:

házszám:

emelet, ajtó:

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

3. A felhasználási helyen felszerelt gázmérő adatai és mérőállása 20
Ssz.

Típus

Gyári száma

év

Tulajdon jog

1.
2.

hó

napján:

Átadás-átvételkor a
gázmérő állása

TIGÁZ- DSO KFT I / N
TIGÁZ- DSO KFT I / N

A felhasználó változás jogcíme:

adás-vétel

bérlet

öröklés

egyéb:….……………………………

Aláírásommal igazolom, hogy a mérőállások a valóságnak megfelelnek.

...................................................................
Előző felhasználó / kiköltöző ügyfél aláírása

4.

....................................................................
Új felhasználó / beköltöző ügyfél aláírása

Egyetemes földgáz szolgáltatási szerződés felmondása (a kiköltöző / előző ügyfél tölti ki):

alulírott, név: ........................................................ , születési név: .............................................. …………………
születési hely: ........................................................ , születési idő (év, hó, nap): ............................ …………………
anyja neve: ........................................................... , személyi igazolvány száma: ........................... …………………
e-mail címe:…………………………………………………………………………………….., telefonszáma: ................................ …………………
A kiköltöző ügyfél tölti ki!

felmondom az egyetemes földgáz szolgáltatási szerződésemet a fenti felhasználási helyre vonatkozóan.

5.

Az alábbi címre költözöm, a végszámlát ide kérem postázni1:

Ir.. szám:

város/község:

közterület neve, jellege:

házszám:

emelet, ajtó:

.................................. .................................................. ................ ..................... …………………
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek, kötelezettséget vállalok a fenti időpontig és mérőállásig teljesített földgáz
szolgáltatás ellenértékének, valamint a szolgáltatással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatban felmerült egyéb
díjaknak, költségeknek határidőn belüli2 kiegyenlítésére.
Kelt: ........................................... , 20

................ hó ............ napján.

…………………………………………………………………………………………………………….
Előző felhasználó / kiköltöző ügyfél aláírása

1
2

Személyes ügyintézés esetén a számlát a kiköltöző ügyfelünknek azonnal elkészítjük.
Személyes ügyintézés esetén a kiköltöző ügyfél tartozását az ügyfélszolgálat pénztárában kiegyenlíti.

Ha a szerződő fél lakossági felhasználó

6. Egyetemes földgáz szolgáltatási szerződéskötési igény bejelentése (a beköltöző / új felhasználó tölti ki):
meglévő ügyfélazonosító: …………………………………………………
alulírott, név: ........................................................ , születési név: ………………………………………………………………………
születési hely: ....................................................... , születési idő (év, hó, nap): …………………………………………………
anyja neve: ........................................................... , személyi igazolvány száma: ……………………………………………….
állandó (számlázási) címe: ........................................................................................................... ………………
levelezési címe (ha az előzőtől eltér): ............................................................................................. ………………
e-mail címe: ........................................................... ……………., telefonszáma: ................................ ………………
kérem a fenti felhasználási helyre változatlan feltételekkel az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését.
Vállalom, hogy a fent megjelölt időponttól és mérőállásoktól kezdődően felmerülő fogyasztás ellenértékét
rendszeresen megfizetem.

7.

Nyilatkozat az éves egyszeri leolvasáshoz választott számlázási módról:
Éves kiegyenlített részszámlázás (kért részszámla mennyiség: ................... m3/hónap)
Havi mérőállás közlés (diktálás)

8.

Nyilatkozat az éves elszámoláskor keletkezett túlfizetés pénzügyi rendezési módjáról:
A következő havi számlában történő jóváírást választom.
Visszafizetéssel történő rendezést választom.
A felhasználási hely ellenőrzésének időpontjai egyeztetéséhez az alábbi telefonszámon biztosítok
elérhetőséget:…………………………………………………………………..
Kelt: ........................................... , 20

............... hó ............ napján.

Ha a szerződő fél nem lakossági felhasználó

……………………………………………………………………………………………………
Új felhasználó / beköltöző ügyfél aláírása

9. Egyetemes földgáz szolgáltatási szerződéskötési igény bejelentése (a beköltöző / új nem
magánszemély ügyfél tölti ki)
alulírott cég képviselője: ……………………………………………………………………
alulírott, cég neve: ................................................. .................................................................... ……………….
cégjegyzék / vállakozói ig. száma: ............................ , TEÁOR száma: ............................................ ……………….
adószáma: ............................................................ , meglévő ügyfélazonosító: ......................... ……………….
székhely (számlázási) címe: ......................................................................................................... ……………….
levelezési címe (ha az előzőtől eltér): ............................................................................................. ……………….
e-mail címe: .......................................................... ……………….., telefonszáma: ............................. ……………….
pénzintézeti folyószámla száma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
számlavezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
kérem a fenti fogyasztási helyre az egyetemes szolgáltatói szerződés megkötését. Vállalom, hogy a fent megjelölt
időponttól és mérőállásoktól felmerülő fogyasztást rendszeresen megfizetem.
10.

Nyilatkozat az éves egyszeri leolvasáshoz választott számlázási módról:
Éves kiegyenlített részszámlázás (kért részszámla mennyiség: ........................ m3/hónap)
Havi mérőállás közlés (diktálás)

11.

Nyilatkozat az éves elszámoláskor keletkezett túlfizetés pénzügyi rendezési módjáról:
A következő havi számlában történő jóváírást választom.
Visszafizetéssel történő rendezést választom.

12.

Nyilatkozat a fizetési módról:
készpénzátutalási megbízás (postai csekk)

Egyedi átutalás a fent megadott számlaszámról.

A felhasználási hely ellenőrzésének időpontjai egyeztetéséhez az alábbi telefonszámon biztosítok
elérhetőséget:…………………………………………………………………
Kelt: …………………………………....., 20

........................ hó ............ napján.

…………………………………………………………………………………………………….
Új felhasználó / beköltöző nem magánszemély ügyfél
cégszerű aláírása

1. : A felhasználási helyen történő változás kezdeményezőjének neve, telefonos és fax elérhetősége, jelenlegi
ügyfél azonosító / szerződés száma, mérési pont azonosító száma.
2. : A felhasználási hely címe, amelyre a változás kezdeményezése vonatkozik.
3. : A felhasználási helyen felszerelt gázmérő(k) típusszáma, gyári száma, tulajdon joga (a Tigáz DSO Kft.
tulajdona, vagy magántulajdon), és mérőállása az átadás-átvétel pillanatában.
4. : A kiköltöző ügyfél adatai: neve, születés helye, ideje, elérhetősége. Amennyiben a kiköltöző ügyfél nem
lakossági ügyfél, úgy az adatokhoz a cég adatait kell beírni.
5. : A kiköltöző ügyfél jelenlegi címe, ahová a végszámlát kéri.
6. : A beköltöző lakossági ügyfél adatai: meglévő ügyfél azonosító száma (ha másik felhasználási helyen
felhasználó), neve, születési helye, ideje, számlázási címe, (állandó címe, ha ez eltér a számlázási címtől),
elérhetősége, lakossági bank folyószámla száma és számlavezető pénzintézet neve.
7. : A lakossági ügyfél nyilatkozata arról, hogy az éves kiegyenlített részszámlázást (ha igen akkor mekkora havi
részszámla mennyiséggel), vagy a havi mérőállás közlést (diktálást) választja.
8. : A lakossági ügyfél nyilatkozata arról, hogy az éves részszámlázáskor (amennyiben az ügyfél ezt választotta)
keletkezett túlfizetés esetén milyen rendezési módot választ: a következő havi számlában történő jóváírást, vagy
visszafizetéssel történő rendezést.
9. : A beköltöző nem lakossági ügyfél adatai: meglévő ügyfél azonosító száma, ha van, a cég neve, a cégjegyzék,
vagy vállalkozói igazolvány száma, adószáma, számlázási címe, (székhely címe, ha az eltér a számlázási címtől), a
képviselő neve, a cég elérhetősége, pénzintézeti folyószámla száma, a számlavezető pénzintézet neve.
10. : A nem lakossági ügyfél nyilatkozata arról, hogy az éves kiegyenlített részszámlázást (ha igen akkor mekkora
havi részszámla mennyiséggel), vagy a havi mérőállás közlést (diktálást) választja.
11. : A nem lakossági ügyfél nyilatkozata arról, hogy az éves részszámlázáskor (amennyiben az ügyfél ezt
választotta) keletkezett túlfizetés esetén milyen rendezési módot választ: a következő havi számlában történő
jóváírást, vagy visszafizetéssel történő rendezést.
12. :

A nem lakossági ügyfél nyilatkozata arról, hogy milyen fizetési módot választ. Készpénzátutalási megbízást
(postai csekk), vagy egyedi átutalást a fent megadott számlaszámról.

Csatolandó dokumentumok, közölni szükséges adatok: adásvételi szerződés / bérleti
szerződés / tulajdoni lap / egyéb megállapodás, szerződéskötési jogosultságot igazoló
dokumentum.

