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vonalkód

Megrendelés gázmérő pontossági vizsgálatára
Mérési pont (POD) azonosító*:
SM jelentés száma**:
Felhasználó adatai
Név:
Anyja neve:
Születési helye:
Levelezési címe:

Születési idő:
irányítószám,

település,
utca, út, tér

ajtó)
Cégjegyzékszám1:

házsz (ép., lh., em.,

Adószám1:

Telefonszáma2:

E-mail címe2:

Felhasználó azonosító száma*:
Számlafizető (abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a felhasználótól):
Fizető neve:
Anyja neve:
Születési helye:

Születési idő:

Telefonszáma2:

E-mail címe2:

Cégjegyzékszám1:
Levelezési címe:

Adószám1:
irányítószám,

település,
utca, út, tér

ajtó)

házszám (épület, emelet,

Kapcsolattartó neve, telefonszáma2:
Felhasználási hely adatai
irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám (ép., lh., em., ajtó).

A gázmérő(k) típusa és gyártási száma

Előre fizetős mérő
Gázmérő számláló állása:

m3, hitelesítés érvényességének lejárata:

év.

*Számlán megtalálható, kötelezően töltendő **Szolgáltató által rögzítendő
1
Cégek esetében kitöltendő I 2dőpontegyeztetés céljából célszerű kitölteni. I3A megrendelést kizárólag csak a szerződéssel
rendelkező felhasználó, vagy írásban – kifejezetten erre a megrendelésre is – meghatalmazott képviselője írhatja alá.
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
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A reklamáció rövid leírása:

A fentiek alapján a felhasználó megrendeli a hiteles gázmérő pontossági vizsgálatát.
Fontos megjegyzések
Lejárt hitelességű, illetve sérült mérő esetén az illetékes Kormányhivatal (Magyar Kereskedelmi és
Engedélyezési Hivatal) Mérésügyi é Műszaki Biztonsági Hatósága a gázmérővizsgálatot nem végzi el, ezért a
vizsgálat ezen esetekben nem kezdeményezhető.
Szerkezeti vizsgálatot csak a pontossági vizsgálat megrendelése és elvégzése után lehet kezdeményezni az
illetékes földgázelosztói engedélyesnél. Szerkezeti vizsgálat megrendelése esetében a megrendelő és az
illetékes földgázelosztói engedélyes hozzájárul a mérő felbontásához, és tudomásul veszi, hogy a
beavatkozás jellege miatt a mérő eredeti állapota nem állítható helyre, ezért ugyanaz a szerkezeti vizsgálat
később már nem ismételhető meg.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a mérés alapján a gázmérő pontossága nem haladja meg
a mindenkor érvényes, a mérésügyi hatóság által kiadott hitelesítési előírásokban meghatározott
hibahatárt, vagy a gázmérő a leszerelés előtt korábban megsérült, a földgázelosztásról szóló 2008. évi XL.
törvény, illetve kapcsolódó jogszabály alapján a felmerülő költségek a Felhasználó terhelik.
A gázmérővizsgálatok díjának megállapítása a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes mindenkor
érvényes díjszabása alapján történik, amely tartalmazza a gázmérő vizsgálatának díját és a gázmérő
leszerelésének költségeit.
Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a gázmérő pontossága „nem felelt meg”, az egyetemes
szolgáltató köteles a számlát helyesbíteni a hatályos jogszabályok alapján.
Kelt:

, 201
Felhasználó3 aláírása

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.

*Számlán megtalálható, kötelezően töltendő **Szolgáltató által rögzítendő
1
Cégek esetében kitöltendő I 2dőpontegyeztetés céljából célszerű kitölteni. I3A megrendelést kizárólag csak a szerződéssel
rendelkező felhasználó, vagy írásban – kifejezetten erre a megrendelésre is – meghatalmazott képviselője írhatja alá.
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
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