
Ajánlatkérés villamosenergia-szolgáltatáshoz

Fogyasztó

Neve1     

Székhelye1    
        ir.szám  település neve            közterület neve                  házszám, emelet, ajtó

  

Cégjegyzékszáma Adószáma1 Bankszámlaszáma

   

Kapcsolattartó neve1 e-mail címe telefonszáma1

Fogyasztási helyek

1. Fogyasztási hely

Címe1        
        ir.szám  település neve            közterület neve                  házszám, emelet, ajtó

Azonosítója/szerződés száma      POD2  

Várható éves fogyasztás (kWh/év)1  Lekötött teljesítmény (kW)  

Hálózati engedélyes neve       

2. Fogyasztási hely

Címe1        
        ir.szám  település neve            közterület neve                  házszám, emelet, ajtó

Azonosítója/szerződés száma      POD2  

Várható éves fogyasztás (kWh/év)1  Lekötött teljesítmény (kW)  

Hálózati engedélyes neve       

3. Fogyasztási hely

Címe1        
        ir.szám  település neve            közterület neve                  házszám, emelet, ajtó

Azonosítója/szerződés száma      POD2  

Várható éves fogyasztás (kWh/év)1  Lekötött teljesítmény (kW)  

Hálózati engedélyes neve       

4. Fogyasztási hely

Címe1        
        ir.szám  település neve            közterület neve                  házszám, emelet, ajtó

Azonosítója/szerződés száma      POD2  

Várható éves fogyasztás (kWh/év)1  Lekötött teljesítmény (kW)  

Hálózati engedélyes neve       

A szerződéshez szükséges további adatok

Jelenlegi kereskedő1   

Jelenlegi kereskedővel fennálló szerződés megszűnésének lehetséges dátuma1      

Felmondási idő (nap)1    
                      Ügyintéző neve                  e-mail címe 

Postai címünk: Audax Renewables Kft., 9020 Győr, Pf. 7017.

1 Az ajánlatadáshoz az adatok kitöltése kötelező.
2 Mérési pont (POD) azonosító: 33 karakter hosszúságú azonosító, havi számlája második oldalán a bal felső sarokban van feltüntetve. 

Az ajánlatadáshoz a mérési pont azonosító kitöltése kötelező.
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