Melléklet

Értesítés hitelesítési gázmérő cseréről vállalkozó által

……………………………………
Cégnév, embléma és a társaság címe
Tisztelt Gázfelhasználó!
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény
végrehajtási rendeletének előírásai szerint a szolgáltatott gáz mérését biztosító gázmérőket − G 6 és annál
kisebb névleges mérőteljesítmény esetén tíz évenként, G 6-nál nagyobb névleges mérőteljesítmény esetén
öt évenként − le kell cserélni.
A gázmérő az elosztói engedélyes, az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál
pápa tér 20.) tulajdonában van.
Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. – vállalkozási szerződés keretében – társaságunkat,
a………………………………………………….Kft.-t (székhely) bízta meg a hitelesítési mérőcsere
elvégzésével.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2008. évi XL. törvény 99. § (5) bekezdése alapján a felhasználó köteles
a földgázelosztó vagy megbízottja részére a gázmérő cseréjét lehetővé tenni. Amennyiben a felhasználó
akadályozza vagy meghiúsítja a gázmérő cseréjét, a földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutás
érdekében a járásbírósághoz fordulhat.
Kérjük szíves együttműködését az ingatlanba történő bejutás, valamint a cserélendő
gázmérőhöz való hozzáférés biztosítása érdekében.
Ügyfél azonosító: ………………………
Érintett felhasználási/munkavégzési hely címe: …………………………….
A mérőcsere Ön által választható időpontjai:
20... ….hó…….nap [7:00 – 20:00 óra között 4 órás intervallumokban] ……. – ……óra között
20... ….hó…….nap [7:00 – 20:00 óra között 4 órás intervallumokban] ……. – ……óra között
Szerelő neve: ………………..
Az Ön által választott időponttal kapcsolatban kérjük, hogy jelezzen vissza az xx/xxx-xxxx
telefonszámon munkanapokon ……. – ……óra között, vagy a ……………. e-mail címen, legkésőbb a
mérőcsere választott napját megelőző öt (5) munkanappal. Amennyiben nem érkezik az Ön részéről
visszajelzés a választott időponttal kapcsolatban, úgy munkatársaink a hitelesítési mérőcserét a
levelünkben jelzett korábbi napon ……. – ……óra között kísérelik meg elvégezni.
Kérjük, szíveskedjen lehetővé tenni szerelőink számára a kb. 20 percig tartó, díjmentes munka elvégzését.
Szerelőink az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. által kiadott, fényképes igazolvánnyal és megbízólevéllel
rendelkeznek. Ezek meglétét a munka megkezdése előtt kérjük, ellenőrizze.
Budapest, 20.....……………….…
Tisztelettel
…………………………………
aláírás és cégnév
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