vonalkód

Ellenőrző leolvasás megrendelése
Mérési pont (POD) azonosító
Felhasználó adatai
Név:
Anyja neve:
Születési helye:

Születési idő:

Levelezési cím:

-

-

irányítószám,
település,
utca, út, tér

………………….házsz.( ép., em., ajtó)
Telefonszáma: …………………… …………..

E-mail címe: ………………………………….

Cégjegyzékszám1: ………………………………….
Adószám1:

…………………………………………..

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)

Felhasználási hely adatai
irányítószám,
település,
utca, út, tér
házsz.( ép., em., ajtó)
Csak cégek esetében töltendő.
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
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Ezúton megrendelem a fenti felhasználási helyen felszerelt gázmérő
mérőállás, gyári szám eseti ellenőrzését, leolvasását,
vagy
illetékes elosztói engedélyes által vélhetően tévesen végzett ciklusos leolvasás miatt a mérőállás
gyári szám eseti ellenőrzését, leolvasását

Az ellenőrzést, leolvasást a következő mérőkre kérem:
(Csak akkor kell kitölteni, ha több gázmérő közül csak bizonyos mérők ellenőrizését kéri!)
gázmérő gyári száma:
gázmérő gyári száma:
gázmérő gyári száma:

Kelt:

…………………………………………

Felhasználó aláírása
Tájékoztató
A 17/2013 (IV.30.) NFM rendelet 1§ (6) bek. alapján az elosztói engedélyes által a felhasználó
kezdeményezésére végzett leolvasásért – az elosztói engedélyes által ténylegesen tévesen végzett éves
(ciklusos) leolvasás miatt megrendelt leolvasás kivételével – mint a felhasználó által igényelt (megrendelt)
szolgáltatásért, külön díj kérhető. Erre figyelemmel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a leolvasásért a
felhasználási helyen illetékes elosztói engedélyes mindenkori díjszabása szerinti díjat köteles fizetni, és
ennek a megfizetésére a felhasználó jelen megrendelés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal.
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.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.

