Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Felhasználó személyében történt változás bejelentés
FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI

Felhasználási hely/POD
azonosító

39N05……………………….

Címe
Hrsz.:
FELHASZNÁLÁS
lakossági nem lakossági
Várható gázfelhasználás (m3/év):
CÉLJA
Az éves gázfogyasztás jellemzője:
technológia
főzés
melegvíz
fűtés
20 m3/h feletti névleges mérőteljesítmény esetén a gázfogyasztás havi %-os megoszlása:
I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

ELKÖLTÖZŐ ÜZLETI PARTNER lakossági és egyéni vállalkozó esetén
Név
Születési név
Telefonszám
Születési hely, idő
Anyja neve
*Bankszámlaszám
*Személyi ig.szám:
Új levelezési címe
*E-mail címe
ELKÖLTÖZŐ ÜZLETI PARTNER nem lakossági ügyfél esetén
Név/Cégnév
Vállalkozói ig./cégjegyzék száma
Adóazonosító jel/Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseletében eljáró személy neve
Kapcsolattartó személy
Telefonszáma
Székhely
Új levelezési címe
E-mail címe

XII.hó

Hrsz.:

Hrsz.:
Hrsz.:

Amennyiben a felhasználó a felhasználási helyéről elköltözik, illetőleg a szolgáltatás igénybevételével felhagy,
köteles azt 15 napon belül bejelenteni. Az elosztóhálózat-használati szerződés hatályos marad késedelmes
bejelentés esetén is, és ennek megfelelően a változás bejelentéséig az elköltözött üzleti partner felel a csatlakozó
vezeték, a felhasználói berendezés, a nyomásszabályzó és gázmérő állapotáért, a fogyasztás díjának
megfizetéséért, szerződésszegő magatartás esetén annak következményeiért. A korábbi felhasználó mentesül a
felelősség alól, ha a helyszíni ellenőrzés a felmondás bejelentését követő 30 napon belül a felhasználási helyen
vételező új felhasználó magatartása miatt, írásbeli felszólítás ellenére nem hajtható végre. Ebben az esetben a
bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelősség.
BEKÖLTÖZŐ ÜZLETI PARTNER lakossági és egyéni vállalkozó esetén
Név
Születési név
Telefonszám
Születési hely, idő
Anyja neve
*Bankszámlaszám
*Személyi
Levelezési címe
Hrsz.:
*E-mail címe
BEKÖLTÖZŐ ÜZLETI PARTNER nem lakossági ügyfél esetén
Név/Cégnév
Vállalkozói ig./cégjegyzék száma
Adóazonosító jel/Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseletében eljáró személy neve
Kapcsolattartó személy
Telefonszáma
Székhely
Hrsz.:
Levelezési címe
Hrsz.:
E-mail címe
Használatba vétel jogcíme:
tulajdonos
haszonélvező
kezelő
bérlő
* nem kötelezően kitöltendő mező, amennyiben kitölti, úgy az adatai kezeléséhez hozzájárul
Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:
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Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
Lakossági ügyfél esetén:
benyújtva
hiányzik

személyazonosságot igazoló irat másolata

gázmérő átadás – átvételi nyilatkozat
használat jogalapját (bérlő vagy tulajdonos) igazoló
dokumentum

Nem lakossági ügyfél esetén:
benyújtva
hiányzik
Cég, cégképviseleti igazolások
(cégbírósági bejegyzés vagy 30 napnál nem régebbi
cégkivonat, vagy másolata, vagy annak a felhasználó által
a www.e-cegjegyzek.hu-ról letöltött és aláírt változata;
képviselet: aláírási címpéldány vagy egyéni vállalkozói
igazolvány vagy alapító okirat, stb.)

gázmérő átadás –átvételi nyilatkozat
A használat jogalapját igazoló dokumentum
(adás-vételi szerződés, vagy tulajdoni lap másolata,
vagy birtokba adási nyilatkozat másolata, )

Amennyiben a csatolt dokumentumok között nem szerepel a ki-/beköltöző üzleti partnerek egybehangzó
nyilatkozata a gázmérő átadásakor rögzített mérőállásról, akkor azt ezen a nyomtatványon kell
feltüntetniük.
A következőkben a mérőhelyen található gázmérők gyári számát és állását kell felsorolni (a pontos
számlakészítés és a további viták elkerülése érdekében).
Ssz.
Mérő gyári szám
Mérőállás
Dátum
Megjegyzés
1.
2.
3.
A beköltöző üzleti partner bejelentését követően az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a gázmérőt, a
nyomásszabályzót és csatlakozó vezetéket a felhasználó vagy megbízottja jelenlétében az üzletszabályzatában
meghatározott időtartamon belül felülvizsgálja, ellenőrzi, a gázmérőt leolvassa, az ellenőrzésről jegyzőkönyvet
vesz fel, és ebből a felhasználónak átad egy példányt.
Az elköltöző kijelenti, hogy a nevezett felhasználási helyen a gázenergia szolgáltatásról lemond, elosztóhálózathasználati és szerződését felmondja, a következőkben közölt mérőállás(ok)-ig az annak megfelelően készült
végszámla kiegyenlítését vállalja.
A beköltöző kijelenti, hogy a szolgáltatást a fentiekben közölt mérőállás(ok)-tól veszi igénybe. Az Égáz-Dégáz
Földgázelosztó Zrt. a mérőállás(ok)hoz tartozó dátummal megegyező hatállyal szerződést köt, a továbbiakban a
szerződésben meghatározottak az irányadók.
Az előzőekben megfogalmazottakkal egyetértünk. Kijelentjük, hogy a közölt adatok mindenben megfelelnek a
valóságnak.
A felhasználó változás postai úton történő bejelentése esetén az elosztóhálózat-használati szerződés
megkötésére a beérkezést követően 15 napon belül kerül sor.
Kelt: .........................., 20........ év ...................... hó ......... nap
……………………………………….
elköltöző felhasználó

……………………………………….
beköltöző felhasználó

AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜGYINTÉZŐJE TÖLTI KI!
Szervezeti egység:
Az adatlap átvételének dátuma
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