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GÁZMÉRŐ VIZSGÁLAT MEGRENDELÉS
SM jelentés száma:……………………
I. Ügyfél által kitöltendő (nyomtatott betűvel kérjük kitölteni):
Ügyfél neve:
Elérhetősége (levelezési cím, telefon):
Felhasználási hely címe:
Kapcsolattartó:

II. Ügyfélszolgálat által kitöltendő:
POD azonosító:
Egyetemes szolgáltató / kereskedő
megnevezése:
A reklamált gázmérő gyártási száma:
A gázmérő számláló állása:

m3

Hitelesítés érvényességének
lejárata:

év

Gázmérő típusa:

(pl. Flogiston G4, Kromschröder G2,5;
Equimeter MR8 TC G4 stb.)

III. Az ügyfél reklamációjának rövid leírása:
………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………
IV. A fentiek alapján az ügyfél megrendeli hiteles gázmérő esetén a
laboratóriumi pontossági
ellenőrzést (mérésügyi
hatóság végzi)

VAGY

laboratóriumi pontossági ellenőrzést
és metrológiai szerkezeti vizsgálatot
(mérésügyi hatóság végzi)*

VAGY

laboratóriumi
zajvizsgálatot

Lejárt hitelességű mérő esetén gázmérő vizsgálat nem kezdeményezhető!
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a mérés alapján a gázmérő pontossága nem haladja meg a
mindenkor érvényes, a mérésügyi hatóság által kiadott hitelesítési előírásokban (vagy zajvizsgálat esetén a
gyártói előírásokban, szabványokban) meghatározott hibahatárt, vagy a gázmérő a leszerelés előtt korábban
megsérült, a gázszolgáltatásról szóló 2008. évi XL. törvény, illetve kapcsolódó jogszabály alapján a felmerülő
költségek az ügyfelet terhelik.
A gázmérő vizsgálatok díjának megállapítása az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. mindenkor érvényes díjszabása alapján
történik, amely tartalmazza a gázmérő vizsgálatának díját, a gázmérő leszerelésének költségeit és a vizsgálatra szállítás
díját.
Az ügyfél a fenti feltételrendszert elfogadja, és a vizsgálatot megrendeli.
Dátum: 20...… év… ......hó ....... nap
………………………………………………………
Ügyfél aláírása

………………………………………………………
MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.
képviseletében

*A metrológiai szerkezeti vizsgálat megrendelése esetében a megrendelő és az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. hozzájárul a mérő
megbontásához, és tudomásul veszi, hogy a beavatkozás jellege miatt a mérő eredeti állapota nem állítható helyre, ezért ugyanaz a metrológiai
szerkezeti vizsgálat k ésőbb már nem ismételhető meg.

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
hangfelvé-tellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető
Hangfelvétel Rögzítésé-re Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

