vonalkód

Felhasználó kérésére végzendő mérőhelyi munka megrendelése
Az elvégzendő munka jellege

teljesítményváltozás miatt mérő leszerelés
teljesítményváltozás miatt mérő felszerelés
egyéb

leszerelés kért dátuma:………………………………………..
felszerelés kért dátuma:……………………………………….

Mérési pont (POD) azonosító
Felhasználó neve (mint Megrendelő)

Anyja neve1:

1
Születési helye :

1
Születési idő :

2
Telefonszáma :

E-mail címe2:

3
Cégjegyzékszám :

Levelezési cím:

3
Adószám :

irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám (épület, emelet, ajtó)

Számlafizető (abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a felhasználótól):
Fizető neve :
1
Születési helye :

1
Születési idő :

2
Telefonszáma :

E-mail címe2:

3
Cégjegyzékszám :

Levelezési cím:

3
Adószám :

irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám (épület, emelet, ajtó)

Kapcsolattartó neve
Felhasználási hely adatai

irányítószám,

település,
utca, út, tér
Anyja neve1:

1

házszám (épület, emelet, ajtó)

Megrendelő a megjelölt felhasználási helyen gázmérő cserét rendel meg az alábbi paraméterekkel:
lecserélendő gázmérő névleges teljesítménye:

igényelt gázmérő névleges teljesítménye:

Kérjük, sorolja fel a felhasználási helyen található, gázmérő(k) gyári számát és aktuális mérőállását:
Mérő gyári száma
Mérőállás
Dátum
Megjegyzés
m3
m3

Külön felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelés érvényessége 60 nap. Abban az esetben, ha a felhasználónak felróható
okból nem lehet elvégezni a munkát, a megrendelés automatikusan érvényét veszti. A földgázelosztó jogosult az
egyeztetett időpont le nem mondása miatti díjat kiszámlázni abban az esetben, ha a megrendelt munka elvégzése a
felhasználó hibájából hiúsul meg4. A felhasználó kérésére végzett tevékenységek díjtételei megtalálhatók az illetékes
földgázelosztó díjszabásában.

A jelen megrendelés aláírásával nyilatkozom, hogy a felhasználási helyen illetékes földgázelosztó mindenkori
díjszabása szerinti díjak megfizetését vállalom.

Kelt:

, 20
Felhasználó aláírása

Fizető aláírása

Egyéb adatok (ügyintéző tölti ki)
Felhasználó azonosító száma

*

Felhasználási hely azonosító

A számlán megtalálható, kötelezően töltendő adat!| 1Természetes személynél a 2008. évi XL. törvény 125. § (1) bek. és a 36. § (1) bek. alapján az adatszolgáltatás kötelező,

gazdálkodó szervezetek esetében nem töltendő | 2időpont-egyeztetés céljából célszerű kitölteni.| 3Csak cégek esetében töltendő. 4 17/2013.(IV.30.) NFM rendelet

A földgázelosztás biztosítása, a csatlakozási-, és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes
adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.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.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel
Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

