Melléklet

Értesítő levél hitelesítési gázmérő cseréről É-D
Név
Település
utca, házszám
irányítószám
Dátum

iktatószám
ügyintéző
tárgy

……………………………….-1/2021.
……………………………………………..
Értesítő levél hitelesítési mérőcseréről

Tisztelt Felhasználó!
Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. MVM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. nyilvántartása szerint az Önnél felszerelt gázmérő hitelesítése
lejár(t), ezért azt le kell cserélni.
A mérőcsere tervezett időpontja:
2021.……………..hó……..nap 08:00-14:00 között
Felhasználási hely címe: ………………………………………………………………………………………………………..
Gázmérő gyári szám: ……………………………………………………… Felhasználási hely POD azonosítója: …………….……………………………………………………..
Kérjük, szíveskedjen lehetővé tenni munkatársunk számára a feladat elvégzését a megadott időpontban. Amennyiben az időpont nem
felelne meg Önnek, úgy lehetősége van - a 19/2009 (I.30) kormányrendelet 1. melléklet Földgázelosztási Szabályzat 10.1 pontja szerint- az
alábbiakból megfelelő időszakot választani:
A mérőcsere választható időpontjai:
•
2021…..………hó…..nap. 7:00 - 20:00 között, vagy 2021.……………..hó……..nap. 7:00 - 20:00 között 4 órás idősávra lehetséges
(7:00 – 11:00; 10:00-14:00; 13:00 -17:00; 16:00 – 20:00),
•
minden munkanapra 7:00 - 15:00 közötti időpontra (4 órás intervallumokban).
Az Ön által választott időponttal kapcsolatban kérjük, hogy jelezzen vissza az xx/xxx-xxx telefonszámon munkanapon 7:00– 15:00 óra
között, legkésőbb a mérőcsere tervezett napját megelőzően 5 munkanappal.
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk kötbért számíthat fel, illetve a gázszolgáltatást felfüggesztheti, amennyiben a fogyasztásmérő
berendezés cseréjét a felhasználó nem teszi lehetővé! (2008. évi XL. törvény 16.§ (1) cb) pont, 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet
18.3. f) pont, Üzletszabályzat 6/a melléklet VI. pont). A kötbér mértéke 3.000 - 20.000 Ft/alkalom. (Társaságunk Üzletszabályzatának 8/a
melléklet (Kötbértábla)).
Társaságunk a felhasználási helyre való bejutás érdekében az illetékes járásbírósághoz fordulhat, amennyiben Ön akadályozza vagy
meghiúsítja a fogyasztásmérő berendezés cseréjét. (2008. évi XL. törvény 16.§ (3) a) pont)
Szeretnénk tájékoztatni Önt arról is, hogy a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték 10 évenkénti, a csatlakozási nyomás névleges
értékén szivárgás-ellenőrzéssel végzett gáztömörségi felülvizsgálatát köteles a földgázelosztó elvégezni vagy elvégeztetni saját
költségén.(2008. évi XL. törvény 89. § (7) bek.)
Ezen felülvizsgálatot - amelyet a jogszabály szerint a földgázelosztó a tervezett fűtési idényen kívüli időpontban végezhet el - az ingatlan
tulajdonosa köteles lehetővé tenni. A felülvizsgálatot - amennyiben Ön hozzájárul - Társaságunk a hitelesítési mérőcserével egyidejűleg
elvégezheti, így szükségtelenné válhat, hogy a feladat teljesítése miatt az Ön felhasználási helyét egy későbbi időpontban ismételten
felkeressük. A felülvizsgálat részleteiről a mérőcserét végző munkatársunk a helyszínen tájékoztatást ad Ön részére.
Felhívjuk figyelmét, amennyiben munkatársunk a felhasználási helyen az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet
észlel, kötelessége a veszélyhelyzetet megszüntetni. A veszélyhelyzet elhárítása a felhasználási hely gázszolgáltatásának részleges vagy teljes
felfüggesztését eredményezheti.
Segítő együttműködését előre is köszönjük!

Tisztelettel:
……………………………………………….
……………………………………………….
aláíró I.
aláíró II.
*Értesítést átvettem, kérem a hitelesítési csere és a gáztömörségi felülvizsgálat azonnali elvégzését.
2021. ............... hó .............. nap
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*Értesítést átvettem, az általam választott időpont:
2021. ............... hó ………….. .. nap

* CSAK SZEMÉLYES ÁTVÉTEL ESETÉN

…………………………………………………………..
név / aláírás

A földgázelosztás biztosítása, a csatlakozási-, és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást
a www.MVM.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített
hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.MVM.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáikban elérhető
Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.
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