NYILATKOZAT ELŐREFIZETŐS MÉRŐ IGÉNYLÉSÉHEZ
FELHASZNÁLÓ ADATAI
Vevő (Fizető) neve:
Felhasználási hely címe:
Vevő (Fizető) azonosító:
Telefonszám:
Alulírott Felhasználó ezúton kérem, hogy a fenti felhasználási helyen előrefizetős mérőóra kerüljön felszerelésre, valamint kérésemmel kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatokat teszem:
- hozzájárulok az előrefizetős mérő felszereléséhez és biztosítom az ehhez szükséges feltételeket (mérőhelyhez való bejutás,
stb.).
- tudomásul veszem, hogy a területileg illetékes Elosztó Üzletszabályzatának hagyományos fogyasztásmérőre vonatkozó előírásai az irányadóak az előrefizetős fogyasztásmérő esetében is.
- tudomásul veszem továbbá, hogy a mérőóra leszerelését – az Elosztói Engedélyes üzletszabályzatában szereplő díjtételek
(szerelési költség) megfizetése mellett – fennálló összes tartozásom rendezését követően kezdeményezhetem.
- vállalom, hogy a fogyasztásmérő készülék meghibásodásának észlelésekor a hibát az Elosztói engedélyesnek haladéktalanul
bejelentem, amely a vonatkozó jogszabályi és üzletszabályzati előírások szerint köteles a bevizsgálásról, a szükséges javításról és az esetleges cseréről gondoskodni.
- tudomásul veszem, hogy amennyiben a részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás feltételeit megszegem, a villamosenergia-kereskedő (Kereskedelmi engedélyes) jogosult a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó
megállapodás azonnali hatályú felmondására, továbbá legalább 60 napos hátralék esetén a villamos energia vásárlási szerződés felmondására, a villamos energia ellátás megszüntetésére. Ha a hivatkozott megállapodás szerinti fizetési kötelezettségem teljesítésével késedelembe esek, úgy
		

• amennyiben az irányadó jogszabályi előírások szerint szociálisan rászoruló fogyasztónak minősülök, az előre fizetős mérő
feltöltésekor

			 a) 75.000 forintnál kisebb összegű tartozás esetén az általam befizetett összeg 25%-át, vagy
			 b) 7
 5.000 forint vagy annál nagyobb összegű tartozás esetén az általam befizetett összeg 50%-át a villamos energia
kereskedő a fennálló tartozás csökkentésére fordíthatja.
		

•a
 mennyiben az irányadó jogszabályi előírások szerint nem minősülök szociálisan rászoruló fogyasztónak, az előre fizetős
mérő feltöltésekor az általam befizetett összeg 50%-át a villamos energia kereskedő a fennálló tartozás csökkentésére
fordítja a lejárt esedékességű tartozásom kiegyenlítéséig.

- tudomásul veszem, hogy az EFM felszerelését követően záró elszámolás készül a normál fogyasztásmérő leszereléskori mérőállása alapján. Az ebből eredő követelés egy összegben válik esedékessé.
- kijelentem, hogy az előre fizetős mérőkészülék üzemeltetését tartalmazó Felhasználói útmutatóban foglaltakat megismerem,
és azt betartom.
Jelen nyilatkozatom aláírásával megbízom a Kereskedelmi Engedélyest, hogy képviselőként helyettem és nevemben teljes jogkörrel eljárjon a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél az előrefizetős mérő Elosztói Engedélyes hatáskörébe tartozó ügyekben.
A Kereskedelmi Engedélyes a megbízást jelen nyilatkozat aláírásával elfogadja.
Az előrefizetős mérő felszerelésnek időpontját a következő telefonszámon kérem jelezni/egyeztetni:
………………………................................…………… (kitöltendő)
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....................................................

Felhasználó aláírása

Ügyintéző aláírása

