Kérelem földgázszolgáltatás végleges megszüntetésére
egyetemes szolgáltatási és elosztóhálózat-használati szerződés felmondásával

Mérés pont (POD) azonosító

Felhasználó adatai
Felhasználó neve:
Anyja neve1:
Születési helye1:

Születési idő1:

Telefonszáma2:

E-mail címe2:

Cégjegyzékszám3:

Adószám3:

Levelezési címe:

irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám (épület/emelet/ajtó)

Számlafizető (abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a felhasználótól)
Fizető neve:
Anyja neve1:
Születési helye1:

Születési idő1:

Telefonszáma2:

E-mail címe2:

Cégjegyzékszám3:

Adószám3:

Levelezési címe:

irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám (épület, emelet, ajtó)

Kapcsolattartó neve és telefonszáma
Felhasználási hely adatai
irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám (épület/emelet/ajtó)

Kérjük, adja meg a felhasználási helyen található, megszüntetendő gázmérő(k) gyári számát és aktuális mérőállását:
Mérő gyári száma

Mérőállás

Dátum
m

Megjegyzés

3

m3
Előre fizetős mérővel rendelkező felhasználási hely

Mérőnélküli (átalánydíjas) felhasználási hely:

Jelen kérelem aláírásával kezdeményezem a gázszolgáltatás végleges megszüntetését.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a földgázszolgáltatásnak a jelen megrendelésem alapján a fenti
felhasználási helyen történő megszüntetése más személy(ek) jogszabályi vagy más jogait, jogos érdekeit nem
sérti, más személy(eke)t a felhasználási hely birtoklásában nem akadályoz vagy háborít.
Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatom esetleges megalapozatlanságából eredő mindennemű
jogkövetkezményeket, polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősséget teljes körűen viselni tartozom, illetőleg a
jogaiban sértett harmadik személlyel/személyekkel történő esetleges jogvitákat köteles vagyok rendezni.

*

A számlán megtalálható, kötelezően töltendő 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.
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Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!

Fontos megjegyzések





A gázszolgáltatás végleges megszüntetésével egyidejűleg az egyetemes szolgáltatási és elosztóhálózathasználati szerződés is megszűnik.
A gázszolgáltatás végleges megszüntetése nem ingyenes, díjait az illetékes elosztói engedélyes mindenkori
díjszabása tartalmazza.
A gázmérő(k) véglegesen leszerelésre kerül(nek).
A gázmérő előtti vezeték nyomásmentesítésére annak megrendelése után kerülhet sor. A megrendelés a
helyszíni szemlét követően adott árajánlat alapján készül (épület/falak bontása esetén kötelező). A felhasználó
tulajdonában lévő, lezárás utáni vezetékszakasz nem marad nyomás alatt. Ezen és esetleges egyéb (pl.
földmunka) megrendelésekkel kapcsolatosan, kérjük, érdeklődjön az illetékes elosztói engedélyesnél.

Külön felhívjuk figyelmét, hogy jelen megrendelés érvényessége 60 nap. Abban az esetben, ha a felhasználónak
felróható okból nem lehet elvégezni a munkát, a megrendelés automatikusan érvényét veszíti.
Nyilatkozat
A leszerelési mérőállás(ok)ig az annak/azoknak megfelelően készült elszámoló számla kiegyenlítését és a gázmérő
leszerelésének, illetve a földgázszolgáltatás végleges megszüntetésének minden felmerülő költségét vállalom.
Tudomásul veszem, hogy a földgázszolgáltatás esetleges későbbi visszaállításának feltétele a vonatkozó költségek
megfizetése.
Kelt:

, 2021

Felhasználó aláírása

Fizető aláírása

Egyéb adatok (ügyintéző tölti ki)
Felhasználó azonosító száma

Felhasználási hely azonosító

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.

