Fogyasztóváltozás bejelentése
Adatlap
ÚJ FOGYASZTÓ ADATAI
Fogyasztó neve

Értesítési címe
Számlázási címe
Adószáma/ Adóazonosító jele*
Cégjegyzék*/ Váll. eng. száma
Stat. ágazati kód
Kapcsolattartó/ Ügyintéző neve, címe
Telefonszáma

Személyi ig. száma*
Stat. azonosító
Stat. azonosítószáma
száma
TelefonszámaE-mail címe

Számlavezető pénzintézet neve
Pénzintézeti számlaszáma
*Társasházak esetén HRSZ szám, ill. a Földhivatali jegyzék száma

FIZETŐ ADATAI
Fizető neve

Értesítési címe
Számlázási címe
Adószáma/ Adóazonosító jele*
Cégjegyzék/ Váll. eng. száma
Stat. ágazati kód
Kapcsolattartó/ Ügyintéző neve, címe
Telefonszáma

Személyi ig. száma*
Stat. azonosító
Stat. azonosítószáma
száma

Telefonszáma
E-mail címe

Számlavezető pénzintézet neve
Pénzintézeti számlaszáma
SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES EGYÉB INFORMÁCIÓK
Fogyasztási hely megnevezése
Rendeltetése

*Magánszemély esetén/** A megfelelő rész aláhúzandó

CSATOLT DOKUMENTUMOK
Csatolva Bemutatva

Csatolva Bemutatva

Aláírási címpéldány

Társasházi alapító okirat

30 napnál nem régebbi
cégkivonat
Adószám-igazolás

Személyi igazolvány*

Vállalkozói engedély

Meghatalmazás

Bankszámlaszám-igazolás

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Alakuló cégek esetén iktatott
bejegyzési kérelem

Vételezési jogcímigazolás
(tulajdoni lap/bérleti
szerződés)

Adókártya*

A szolgáltató a jelen bejelentés átvételével az üzletszabályzatában foglaltak szerint jár el.

Fogyasztóváltozás bejelentése
Adatlap
FOGYASZTÁSI HELY ADATAI
Mérési pont azonosító (POD)
Fogyasztási hely címe
Földgáz szerződés felmondása
A szerződést felmondó ügyfél adatai
Név
Üzleti partner száma/Fogyasztói száma
Adószám/Adóazonosító jel*
Cégjegyzékszám
Stat. azonosítószám
Vállalkozói eng.száma

Végszámlázási cím
*Magánszemély esetén

A fenti fogyasztási helyre vonatkozó érvényes földgáz vásárlási szerződést a mai napon
felmondom. E bejelentőlap kitöltése a földgáz vásárlási szerződés felmondásának minősül.
Az átadás-átvételi adatok alapján készült földgáz-számla ellenértékének kiegyenlítésére
kötelezettséget vállalok. Nyilatkozom, hogy a szerződés felmondása harmadik személy jogát
vagy jogos érdekét nem sérti.
___________________________ Hely __________ Év _____________ Hó _____ Nap

......................................
Aláírás

Bélyegző

Átadás-átvételi mérőállások
Fogyasztóváltozás dátuma (év, hó,
nap)
Fogyasztásmérő gyári száma
Fogyasztásmérő gyári száma
Fogyasztásmérő gyári száma
Fogyasztásmérő gyári száma

Mérőállás
Mérőállás
Mérőállás
Mérőállás

Nyilatkozom, hogy a szerződés megkötése harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem
sérti.
___________________________ Hely ________ Év _______________ Hó _____ Nap

.............................................
Átadó fogyasztó aláírása
Bélyegző

................................................
Átvevő fogyasztó aláírása
Bélyegző

................................................
Gázszolgáltató ügyintézője
________________________ Hely __________ Év ________________ Hó _____ Nap

A szolgáltató a jelen bejelentés átvételével az üzletszabályzatában foglaltak szerint jár el.

