vonalkód

Megrendelés a gázszolgáltatás szüneteltetésére
a gázmérő ideiglenes leszerelésével vagy a vezeték ledugózásával és a számlázás szüneteltetésével
Mérési pont (POD) azonosító
Felhasználó adatai
Felhasználó neve:
Anyja neve1:
Születési helye1:

Születési idő1:

Telefonszáma2:

E-mail címe2:

Cégjegyzékszám3:
Levelezési cím:

Adószám3:
irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám (épület, emelet, ajtó)

Számlafizető (abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a felhasználótól):
Fizető neve:
Anyja neve1:
Születési helye1:

Születési idő1:

Telefonszáma2:

E-mail címe2:

Cégjegyzékszám3:
Levelezési cím:

Adószám3:
irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám (épület, emelet, ajtó)

Kapcsolattartó neve/telefonszáma:
Felhasználási hely adatai
irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám (épület, emelet, ajtó)

Kérjük, sorolja fel a felhasználási helyen található, szüneteltetendő gázmérő(k) gyári számát

Több mérővel rendelkező felhasználási helyen a gázszolgáltatás szüneteltetését csak akkor tudjuk biztosítani, ha
minden mérő leszerelésre kerül.

Jelen kérelem aláírásával kezdeményezem a gázszolgáltatás ideiglenes szüneteltetését.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a földgázszolgáltatásnak a jelen megrendelésem alapján a fenti
felhasználási helyen történő szüneteltetése más személy(ek) jogszabályi vagy más jogait, jogos érdekeit nem
sérti, más személy(eke)t a felhasználási hely birtoklásában nem akadályoz vagy háborít.
Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatom esetleges megalapozatlanságából eredő mindennemű
jogkövetkezményeket, polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősséget teljes körűen viselni tartozom, illetőleg a
jogaiban sértett harmadik személlyel/személyekkel történő esetleges jogvitákat köteles vagyok rendezni.
A szolgáltatás szüneteltetésének kezdete: 201
Oka:

1Természetes

Műszaki (lakásfelújítás, átépítés)

és várható időtartama:

naptári nap.

Egyéb (használaton kívüli ingatlan, pl. külföldre utazik)

személynél a 2008. évi XL. törvény 125. § (1) bek. és a 36. § (1) bek. alapján az adatszolgáltatás kötelező, gazdálkodó szervezetek esetében nem töltendő. |
céljából célszerű kitölteni.| 3Csak cégek esetében töltendő. 4 17/2013NFM (IV.30.) rendelet alapján|
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Fontos megjegyzések







A gázszolgáltatás szüneteltetése nem ingyenes, díjait az illetékes elosztói engedélyes mindenkor érvényes
díjszabása tartalmazza.
A szüneteltetés kezdete és várható időtartama kötelezően kitöltendő. A gázszolgáltatás ideiglenes
szüneteltetésének feltétele a földgázelosztó tulajdonában lévő gázmérő esetén a gázmérő leszerelése, egyéb
esetekben (pl. mérő nélküli felhasználási hely) a fogyasztói főelzáró elzárása, zárópecséttel való rögzítése.
A gázmérő előtti vezeték a gázmérő ideiglenes leszerelése után nyomás alatt marad!
Kérjük, hogy a szolgáltatás visszaállítását időben kezdeményezze. A visszaállítás műszaki feltételeivel
kapcsolatosan, kérjük, érdeklődjön az illetékes elosztói engedélyesnél. A gázszolgáltatás ismételt
megindításának feltétele a gázmérő felszerelése vagy a fogyasztói főelzáró nyitása, amelynek költségei a
mindenkori felhasználót terhelik.
A felhasználót a szüneteltetés időtartamára díjfizetési kötelezettség, a földgázelosztót a hálózathasználat
biztosításának kötelezettsége nem terheli. (GET Vhr. 1. számú melléklet 16.4.)

Külön felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelés érvényessége 60 nap. Abban az esetben, ha a felhasználónak felróható
okból nem lehet elvégezni a munkát, a megrendelés automatikusan érvényét veszti.
. A földgázelosztó jogosult az egyeztetett időpont le nem mondása miatti díjat kiszámlázni abban az esetben, ha a
megrendelt munka elvégzése a felhasználó hibájából hiúsul meg4.
Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a leszerelési mérőállás(ok)ig az annak/azoknak megfelelően készült elszámoló számla
kiegyenlítését, és a gázmérő leszerelésének, illetve a gázszolgáltatás szüneteltetésének minden felmerülő költségét
vállalom.
Tudomásul veszem, hogy a földgázszolgáltatás esetleges későbbi visszaállításának feltétele a vonatkozó költségek
megfizetése.
A szüneteltetést követően az esetleges visszakapcsolási igényével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy amennyiben az
ideiglenes szüneteltetés időtartama meghaladja a 6 hónapot, a visszakapcsolás jogszabályi feltétele a fogyasztói
rendszer gázszerelő szakember által végzett szilárdsági és tömörségi felülvizsgálata, melynek költsége Önt terheli.

Gázközösségi
szereplő
az
Földgázhálózati Zrt. területén :

NKM

Észak-Dél

Bélyegző

Név:

Gázszerelői igazolvány

aláírás:

Érvényesség ideje:

Kelt:

, 201

Felhasználó aláírása

Fizető aláírása

Egyéb adatok (ügyintéző tölti ki)
Felhasználó azonosító száma

Felhasználási hely azonosító

Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!

