Felhasználóváltozás (szerződésbontás-kötés)
közigazgatási ügyfelek számára
1. A felhasználóváltozásban érintett felhasználási (fogyasztási) hely adatai1

Audax Renewables Kft.

Felhasználási hely címe:

Telefonos ügyfélszolgálat:

ir.szám

település neve

Közigazgatási ügyfelek
h-cs: 8.00-16.00, p: 8.00-13.30
T: 06 80 262 100
kozigazgatas@audaxrenewables.hu

település típusa

közterület neve

közterület típusa

házszám, emelet, ajtó

Kereskedelmi szerződés száma:		

Postacím:
9020 Győr, Pf. 7017

Fogyasztásmérő(k) adatai:
Mérési pont (POD) azonosító2

Fogyasztásmérő gyári száma

Leolvasott
mérőállás

www.audaxrenewables.hu

Átadás-átvételi mérőállások leolvasási dátuma3:			
																																			év				 hó												 nap

2. Villamosenergia-adásvételi szerződés felmondása a fenti felhasználási (fogyasztási)
helyre a szerződést felmondó ügyfél által1,4
Felmondó adatai:
felmondó neve
cégjegyzékszáma/vállalkozói engedély száma

adószáma

kapcsolattartó neve

telefonszáma

partnerszáma

e-mail címe

Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés felmondásának feltétele, hogy ne legyen lejárt esedékességű számlatartozása.
Felmondom a fenti felhasználási (fogyasztási) helyre érvényes villamosenergia-adásvételi
szerződést és a hálózathasználati szerződést.1
A felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme
(költözés, elhalálozás, bérbe adás stb.)1:

Amennyiben Ön a határozott időre szóló szerződését a határozott idő lejárta előtt, vagy éves
fordulónapos határozatlan időre szóló szerződését a fordulónap előtt kívánja megszüntetni, a
változás bejelentésével egyidejűleg kedvezményeznie kell a szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetését. Ezt az alábbi esetekben fogadjuk el, kérjük, jelölje be a megfelelőt1:
megszüntetési díj megfizetése
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(ez esetben kérjük, a Fogyasztói nyilatkozat nyomtatványt kérje kapcsolattartójától)

új felhasználási helyre történő szerződéskötés

(ez esetben kérjük, a Villamos energia adatbekérő nyomtatványt is töltse ki)

új felhasználóval történő szerződéskötés

Kötelezően töltendő
Mérési pont azonosító: 33 karakter hosszúságú azonosító, havi számlája második oldalán a bal felső sarokban van feltüntetve.
Kiköltözés dátuma/elszámolás utolsó napja. Felhívjuk figyelmét, hogy 15 napnál régebbi mérőállást nem tudunk elfogadni.
4
Elhalálozás esetén is töltendő.
1
2
3

1

Felhasználóváltozás (szerződésbontás-kötés)
közigazgatási ügyfelek számára
Audax Renewables Kft.

A továbbiakban az értesítési címem1:
ir.szám

település neve

Telefonos ügyfélszolgálat:

település típusa

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Közigazgatási ügyfelek
h-cs: 8.00-16.00, p: 8.00-13.30
T: 06 80 262 100
kozigazgatas@audaxrenewables.hu

Hozzájárulok ahhoz, hogy a telefonszámomat és az e-mail címemet az Audax Renewables Kft.
és az illetékes elosztói engedélyes társaság a szerződésből eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítése céljából kezelje.

Postacím:
9020 Győr, Pf. 7017

közterület neve

közterület típusa

házszám, emelet, ajtó

Kötelezettséget vállalok a fenti időpontig és mérőállásig teljesített villamosenergia ellenértékének, valamint a szolgáltatással vagy annak megszüntetésével kapcsolatban felmerült egyéb
díjaknak, költségeknek határidőn belüli kiegyenlítésére.

kelt

év

hó

nap
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szerződést felmondó Ügyfél aláírása2
P.H.

1

2

2

Végszámla és egyéb értesítések fogadásához, illetve fizetési kötelezettséghez. Kötelezően töltendő.
Kérjük, hogy a nyomtatványhoz érvényes aláírási címpéldányt és cégkivonatot is csatoljon.

www.audaxrenewables.hu

Felhasználóváltozás (szerződésbontás-kötés)
közigazgatási ügyfelek számára
3. Villamosenergia-adásvételi szerződéskötési igénybejelentés (az új fogyasztó tölti ki)1

Audax Renewables Kft.

Új fogyasztó adatai

Telefonos ügyfélszolgálat:

új fogyasztó neve
cégjegyzékszáma/vállalkozói engedély száma

adószáma

TEÁOR száma

Partnerszáma :

Közigazgatási ügyfelek
h-cs: 8.00-16.00, p: 8.00-13.30
T: 06 80 262 100
kozigazgatas@audaxrenewables.hu

2

Postacím:
9020 Győr, Pf. 7017

Székhelye:
ir.szám

település neve

közterület neve

település típusa
közterület típusa

www.audaxrenewables.hu
házszám, emelet, ajtó

Kapcsolattartó:
neve
e-mail címe 		

telefonszáma

Levelezési címe:
ir.szám

település neve

közterület neve

település típusa
közterület típusa

házszám, emelet, ajtó

Eltérő számlafizető vagy számlafogadó megadása
eltérő számlafizető			
eltérő számlafogadó			
eltérő számlafizető és számlafogadó
Eltérő számlafizető/számlafogadó adatai
eltérő számlafizető/számlafogadó neve
cégjegyzékszáma/vállalkozói engedély száma

adószáma

TEÁOR száma

Eltérő számlafizető/számlafogadó partnerszáma:		
Székhelye:
ir.szám

település neve

közterület neve

település típusa
közterület típusa

házszám, emelet, ajtó

Kapcsolattartó:
neve
e-mail címe 		

telefonszáma

Levelezési címe:
ir.szám

település neve
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közterület neve

közterület típusa

házszám, emelet, ajtó

Ha társasházi közös képviselő szeretne eltérő számlafizető vagy számlafogadó lenni, kérjük,
mellékelje igazolásként a társasházi lakógyűlés jegyzőkönyvét. A fizető és a szerződő fél felelőssége a számlák, díjak, kamatok megfizetéséért egyetemleges.

1
2

3

település típusa

Kötelezően töltendő
Abban az esetben töltendő, amennyiben szerződéses jogviszonyban áll(t) az Audax Renewables Kft.-vel,
vagy annak jogelődjével, az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel.

Felhasználóváltozás (szerződésbontás-kötés)
közigazgatási ügyfelek számára
Választott fizetési mód1
banki átutalás			
csoportos beszedés			

postai készpénz-átutalási megbízás

Banki átutalás fizetési mód választása esetén, kérjük, adja meg bankszámlaszámát:

Amennyiben csoportos beszedési megbízást szerente adni, kérjük, töltse le a szolgáltatás
aktiválásához szükséges nyomtatványt a www.audaxrenewables.hu honlapunkról.

háztartási felhasználás

Igényelt szerződött teljesítmény1:

www.audaxrenewables.hu

(Kitöltés hiányában a hálózathasználati szerződésben megadott értéket hagyjuk érvényben. A díjfizetés alapját
a hálózathasználati szerződésben rögzített, a felhasználó által a szerződéses időszakra igényelt legmagasabb
(lekötött) teljesítmény (kW) képezi.)

Várható éves fogyasztás1:
kWh/év

Vezérelt:							

kWh/év

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

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a telefonszámomat és az e-mail címemet az Audax Renewables Kft.
és az illetékes elosztói engedélyes társaság a szerződésből eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítése céljából kezelje.

kelt

év

hó

nap

új fogyasztó aláírása2
P.H.

eltérő számlafizető/számlafogadó
aláírása2
P.H.
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1

4

2

Közigazgatási ügyfelek
h-cs: 8.00-16.00, p: 8.00-13.30
T: 06 80 262 100
kozigazgatas@audaxrenewables.hu

gazdasági tevékenység

kW

Mindennapszaki:

Telefonos ügyfélszolgálat:

Postacím:
9020 Győr, Pf. 7017

A villamosenergia-fogyasztás adatai
A fogyasztás célja:		

Audax Renewables Kft.

Kötelezően töltendő
Kérjük, hogy a nyomtatványhoz érvényes aláírási címpéldányt és cégkivonatot is csatoljon.

Kitöltési útmutató - Felhasználóváltozás (szerződésbontás-kötés) közigazgatási ügyfelek számára
Kérjük, nyomtatott betűkkel töltse ki a nyomtatványt!
Felhívjuk figyelmét, hogy a 1-gyel jelölt adatok megadása kötelező! Az adatok kitöltésének elmulasztása, a nyomtatvány hiánypótlásra történő visszaküldését eredményezi.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználóváltozást 15 napon belül szükséges jeleznie.
Mérési pont (POD) azonosító: a számla 2. oldalán található, a felhasználók fogyasztási helyének egyértelmű azonosítására szolgáló, országos szinten használt egyedi azonosító. HU000
kezdetű számsor.
A felhasználó elhalálozása esetén:
- kötelezően töltendő mezők: a felhasználási hely adatai, átadás-átvételi mérőállások leolvasási dátuma, fogyasztásmérők gyári száma, leolvasott mérőállás, felmondó adatai,
felmondom a fenti felhasználási helyre érvényes szerződést, a felhasználó személyében
bekövetkezett változás jogcíme, közös megegyezéssel történő megszüntetés, a továbbiakban az értesítési címem, bejelentés kelte, szerződést felmondó ügyfél aláírása (elhalálozás
esetén a bejelentő aláírása)
- amennyiben a bejelentés egyben szerződéskötési igénybejelentés is, úgy az új fogyasztó
adatai, illetve az új fogyasztó aláírása, amennyiben van eltérő számlafizető/számlafogadó,
akkor a hozzájuk tartozó adatok, aláírás és az aláírás dátuma a kitöltendő mezők.
- az ügyfélváltozás bejelentés kötelező tartalmi elemein túl a hagyatékadó végzés, annak
kibocsátásáig a halotti anyakönyvi kivonat is szükséges.
Közös megegyezéssel történő megszüntetés: amennyiben Ön határozott időre szóló vagy
éves fordulónapos határozatlan időre szóló szerződéssel rendelkezik, és a felhasználó változására tekintettel a határozott idő lejárta illetve a fordulónap előtt kíván megszüntetni, akkor
Önnek a változás bejelentésével egyidejűleg írásban kell kezdeményezni a szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését. Ehhez az alábbi esetekben járulunk hozzá:
- az üzleti általános kezelésű felhasználókra vonatkozó ÁSZF szerinti szerződés megszüntetési díjat megfizeti, vagy
- új fogyasztási helyre a megszüntetendő szerződéssel azonos paraméterekkel energia-kereskedelmi szerződést köt az Audax Renewables Kft.-vel, és a kereskedő bejelentését az elosztó
elfogadja, vagy
- az új felhasználó a felhasználó változásban érintett fogyasztási helyre energia-kereskedelmi
szerződést köt az Audax Renewables Kft.-vel.
Eltérő számlafizető/számlafogadó megadása: a Megállapodás számlafogadó beállításáról
és az új fizető kötelezettségvállalásáról nevű nyomtatvány kitöltésének kiváltásához az új
felhasználónak itt van lehetősége megadni az eltérő számlafizetőt vagy számlafogadót.
Eltérő számlafogadó: a felhasználó (fogyasztó) felhatalmazza a számlafogadót, hogy a küldemények (pl. számla, felszólító, stb.) a számlafogadó (nem a szerződött felhasználó) címére
érkezzenek, azokat a felhasználó helyett és nevében átvegye.
Eltérő számlafizető: a felhasználó (fogyasztó) helyett a számlafizető egyenlíti ki a számlákat,
egyéb díjakat, kamatokat, stb., de ezek megfizetéséért mindkét fél egyetemlegesen felel.
Bankszámlaszám: átutalás fizetési mód esetén szükséges megadni.
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Várható éves fogyasztás villamos energia esetén: itt kell megadnia, hogy várhatóan mennyit
fog fogyasztani egy évben. Tájékoztatjuk, hogy kitöltés hiányában a mindennapszaki fogyasztásra
vonatkozó éves mennyiséget 15 000 kWh/év értékre állítjuk be.

