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Eltérő számlafizető és/vagy számlafogadó bejelentése
közigazgatási ügyfelek részére
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1. Felhasználó adatai

név

 
adószám telefonszám

2.	Jelenlegi	számlafogadó/fizető	adatai	(ha nem egyezik meg a Felhasználó adataival)

név

 
adószám telefonszám

3.	Új	számlafogadó	és/vagy	Eltérő	Fizető	adatai

Új számlafogadó esetén a Felhasználó felhatalmazza a Számlafogadót, hogy a küldemények 
(pl. számla, felszólító, stb.) a Számlafogadó Levelezési címére érkezzenek, azokat a Felhasználó 
helyett és nevében átvegye. Új Fizető esetén a Felhasználó helyett a Fizető egyenlíti ki a szám-
lákat, egyéb díjakat, kamatokat, stb., de ezek megfizetéséért mindkét fél egyetemlegesen felel.

Kérjük, jelölje be a megfelelőt: 

 új számlafogadó     új fizető    új számlafogadó és fizető

név

Székhely: 

  
ir.szám település neve település típusa

  
közterület neve  közterület típusa házszám, emelet, ajtó

  
Adószám Bank neve Bankszámlaszám

 
e-mail cím  telefonszám

Levelezési cím:

  
ir.szám település neve település típusa

  
közterület neve  közterület típusa házszám, emelet, ajtó

Postafiókcím esetén:
  

ir.szám település neve postafiók száma

4.	Fizetőváltozás	dátuma

  
év hó nap

jelenlegi számlafogadó/fizető aláírása
P.H.
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6. A villamosenergia-fogyasztás adatai

Várható éves fogyasztás:

Mindennapszaki:  kWh/év

Vezérelt:        kWh/év

(Kitöltés hiányában a mindennapszaki fogyasztásra vonatkozó éves mennyiséget 
15 000 kWh/év értékre állítjuk be.)

   
kelt év hó nap

Felhasználó aláírása
P.H.

  

Új Eltérő számlafogadó/fizető aláírása
P.H.

5.	A	fizetőváltozás	kapcsán	érintett	Felhasználási	hely(ek)	adatai1

Felhasználó 
azonosító /  
Partnerszám2

Felhasználási	hely	címe 
(irányítószám, település neve, közterület neve és típusa, házszám, emelet, ajtó)

Mérési	pont	(POD)	azonosító3 Mérő	gyártási	száma Mérőállás4

1 Kérjük, minden mezőt töltsön ki a Felhasználási hely(ek)re vonatkozó sor(ok)ban. 
Több felhasználási hely esetén jelen táblázat oszlopaival megegyező, saját készítésű táblázat is megfelelő.

2 Adott Felhasználási hely számláján megtalálható 10 jegyű azonosító.
3 33 karakter hosszúságú azonosító, havi számlája második oldalán a bal felső sarokban van feltüntetve.
4 A fizetőváltozás dátumának napján leolvasott mérőállás.
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