MEGRENDELÉS
gázmérő nélküli – átalánydíjas – fogyasztási helyek esetében
Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!

Alulírott………..………………………………………….…….megrendelem a

□

ideiglenes szüneteltetést, melynek várható időtartama: ………... év …..... hónapjáig tart.
Tudomásul veszem, hogy a kért határidő lejárta előtt írásban kérhetem a szüneteltetés hosszabbítását,
mely hosszabbítás díjmentes.

□

végleges megszüntetést

Kérjük a négyzetbe X-el jelölni a kívánt munkavégzés fajtáját.

Költségvállaló nyilatkozat:
Alulírott Megrendelő feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok arra, hogy a fentiekben
megrendelt munkavégzés kapcsán felmerülő, a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. mindenkor érvényes
„Szolgáltatási épületgépészeti, és csőfektetési díjszabása” szerinti díjakat a FŐGÁZ Földgázelosztási
Kft. által kibocsátott számla fizetési határidején belül maradéktalanul megfizetem.
Munkavégzés címe
Irányítószám, település:
Közterület jellege,
megnevezése:
Házszám, épület, lépcsőház,
emelet, ajtó:
Helyrajzi szám
(nem kötelező kitölteni):
Fogyasztási hely azonosító:
( Díjbeszedő számlán megtalálható )

N___/________________
Megrendelő adatai

Név/Cég neve:
Születési hely, idő/
Adószám:
Anyja neve/
Cégjegyzékszám:
Lakcím/
székhely:
Telefonszám
(időpont egyeztetéshez):

Számlázási adatok
Számlázási név*:
Számlázási cím*:
Számlaformátum:

□

papír

□

elektronikus

Fizetési mód:

□

csekk

□

banki utalás

Számla postázási címe*
/elektronikus számla
esetén e-mail cím:
* csak abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a „megrendelő adatai” részben feltüntetett adatoktól
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Mellékletek
Díjbeszedő Holding Zrt. által kiállított nullás tartozásigazolás
Meghatalmazás: minden esetben kötelező, ha a Megrendelő és a Számlafizető nem ugyanaz
Kérjük a négyzetbe X-el jelölni a csatolt dokumentumot

Egyéb közlendő:…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...

Budapest, 201.......................... hó ……. nap
…………………………………
Megrendelő aláírása
Tájékoztató:
Az átalánydíj számlázását kizárólag Társaságunk által végzett plomba felhelyezést követő hónaptól állítjuk le. Az átalánydíjas
szolgáltatás ideiglenesen és véglegesen is szüneteltethető.
Ideiglenes szüneteltetés: a vezeték ledugózása és leplombálása
díja: a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. mindenkor érvényes „Szolgáltatási épületgépészeti és csőfektetési díjszabása” szerint
kerül meghatározásra.
Határozott időtartamra lehet megrendelni, ez a nyilatkozat írásban módosítható. A szüneteltetésre vonatkozó hosszabbítási
kérelem díjmentes.
Végleges megszüntetés: vezeték levágása, lehegesztése
A szolgáltatási osztályunk helyszíni felmérés után ad árajánlatot a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. mindenkor érvényes
„Szolgáltatási épületgépészeti, és csőfektetési díjszabása” alapján
Az írásos megrendelésben szükséges megadni a fogyasztási hely pontos címét, telefonszámot időpont egyeztetéshez,
valamint szükséges a Díjbeszedő Holding Zrt. által kiadott nullás tartozásigazolás.
E megrendelését küldheti postai levélben:
Fővárosi Gázművek Zrt. FEO
1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
Faxon: 1477-1273,
elektronikus levélben:
e-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu Tárgy: átalány
vagy bármelyik személyes ügyfélszolgálatunkon leadhatja.
Az ideiglenes szüneteltetést vagy végleges megszüntetést a benyújtott írásos megrendelés alapján szolgáltatási osztályunk
végzi.
Szolgáltatási osztály:
Cím: 1097 Budapest, Koppány u. 6-8.
Tel.: 06-1456-3905, 06-1456-3903
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