Megállapodás számlafogadó beállításáról
és az új fizető kötelezettségvállalásáról
Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki.

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Partnerszám:

1. A szerződő fél adatai:

név						előző (születési/leánykori) neve

Telefonos ügyfélszolgálat
Üzleti ügyfelek
h-p: 8.00-16.00

születési hely 					év 		hónap 		nap

T: 1403
versenypiac@eon.hu
Közigazgatási ügyfelek
h-cs: 8.00-16.00, p: 8.00-13.30
T: 06 80 262 100
kozigazgatas@eon.hu

anyja neve					telefonszám
adóazonosító jel/adószám				cégjegyzékszám**
1.1 Felhasználási (fogyasztási) hely pontos címe (emelet, ajtó):
ir.szám

város/község*

út/utca/tér*

sz./hrsz.* em./fsz.,* ajtó

2. Jelenlegi számlafogadó / fizető adatai (ha nem egyezik meg a szerződő fél adataival):

Postacím:
E.ON Ügyfélszolgálat
9020 Győr, Pf. 7017
eon-energiakereskedo.hu

név						előző (születési/leánykori) neve
születési hely 					év 		hónap 		nap
anyja neve					telefonszám
számlázási cím
adóazonosító jel/adószám				cégjegyzékszám**
jelenlegi számlafogadó/fizető aláírása
Új számlafogadó
Új fizető
Új számlafogadó és fizető
3. Kérjük, jelölje be a megfelelőt***:
Ha társasházi közös képviselő szeretne eltérő fizető lenni, kérjük, mellékelje igazolásként a társasházi lakógyűlés
jegyzőkönyvét. A fizető és a szerződő fél felelőssége a számlák, díjak, kamatok megfizetéséért egyetemleges.
név						előző (születési/leánykori) neve
születési hely 					év 		hónap 		nap
anyja neve					telefonszám
számlázási cím
adóazonosító jel/adószám				cégjegyzékszám**

–

Bankszámlaszám:

4. Csak fizetőváltozás esetén töltendő! Fizetőváltozás dátuma:
Fogyasztásmérő(k) gyári száma

		

–

év

hónap

nap

állása
Érkezett

Iktatási szám

szerződő fél aláírása

új számlafogadó/fizető aláírás

dátum

év

hónap

nap
Felhasználó azonosító

5. Várható éves fogyasztás:
Villamos energia fogyasztás esetén:
Mindennapszaki:

kWh		

18_FVB_6_01_DIGIT

(Kitöltés hiányában az éves mennyiségét 15 000 kWh/év értékre állítjuk be.)

Földgáz fogyasztás esetén:
Éves szerződött mennyiség:

Vezérelt:

kWh

Felhasználási hely száma

m3

(Kitöltés hiányában az éves mennyiségét 20 m3/h alatti gázmérő esetén 5000 m3/év (171 000 MJ/év),
20-100 m3/h közötti gázmérő esetén 15 000 m3/év (513 000 MJ/év) értékre állítjuk be.)
* Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!
** Nem természetes személy esetén.
*** Új számlafogadó esetén a felhasználó felhatalmazza a számlafogadót, hogy a küldemények (pl. számla, felszólító, stb.) a számlafogadó címére
érkezzenek, azokat a felhasználó helyett és nevében átvegye. Új fizető esetén a felhasználó helyett a fizető egyenlíti ki a számlákat, egyéb díjakat,
kamatokat, stb., de ezek megfizetéséért mindkét fél egyetemlegesen felel.

Ügyintéző

