S02

4. melléklet

NKM ÉSZAK-DÉL FÖLDGÁZHÁLÓZATI ZRT ..…………………………………………...…. Üzem-

egység
Cím:……………………………………………..Tárgy: Gázvezeték rákötési munka megrendelése
Telefon:

MEGRENDELŐ
Alulírott ……………………………….. megrendelem város/község …………………………
……………………………….utca………………….házszám alatti méretlen gázvezeték rákötési/levágási
munka elvégzését az NKM ÉSZAK-DÉL FÖLDGÁZHÁLÓZATI ZRT -től.
Megrendelő neve: …………………………….., címe:…………………………………………
Megrendelő aláírása:…………………………….. Telefon: ……………………………………
A megrendeléssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat az alábbiak szerint tudomásul veszem.
Több felhasználói helyet érintő rákötési munka esetén (társasház/telephely már üzemelő felhasználókkal) az
érintett felhasználó tájékoztatását a gázszünetről és ezen időpont egyeztetését a felhasználókkal, valamint a
területileg illetékes üzemegységgel a rákötési munkát megrendelő fogyasztási hely tulajdonosa, vagy szerződő üzleti partner (ill. ezek megbízottja) köteles elvégezni. Ezen időpontban biztosítani kell az érintett felhasználási helyek gázmérői előtt lévő főcsapok elzárását, illetve azok ellenőrizhetőségét.
Az időpont egyeztetést követően, de a megrendelt munka időpontjánál 72 órával korábban az érintett felhasználóit írásban, hivatalosan kiértesíti a területileg illetékes üzemegység, de meghiúsulás esetén (nem lehet a fogyasztói főelzárókhoz jutni) semminemű felelősséget nem vállal az esetleges következményekért.
A területileg illetékes üzemegység kiértesítése az első alkalommal díjmentes, de meghiúsulás esetén a második alkalomtól a kiértesítés és kiszállás költségei kiszámlázásra kerülnek a rákötési költségekkel együtt.
Tudomásul veszem, hogy a rákötési munkák költségét az NKM ÉSZAK-DÉL FÖLDGÁZHÁLÓZATI
ZRT. „Szolgáltatási tevékenység árszabása és számlázása” alapján a munka elvégzését követően a fizetőként megjelölt címére kiszámlázza. Ez a költség nem egyezik meg, és nem fedezi a gázmérő és a nyomásszabályozó le- és felszerelése díjával.
A számla összegét átutalással, vagy postai úton a megjelölt fizetési határidőn belül kiegyenlítem. Kérem a
rákötési munka számláját az alábbi címre küldeni.
Fizető neve: ……………………………., címe: …………………………………………….
Adószám: ………………………………, telefon: …………………………………………..
Fizető aláírása: …………………………………..
Helység:………………………………dátum:……………………………………
A földgázelosztás biztosítása, a csatlakozási-, és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra
vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.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.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó
Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.
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