vonalkód

Gázmérő átadás-átvételi nyilatkozat
felhasználóváltozás bejelentéséhez
Átadó (elköltöző) felhasználó (Felhasználó azonosító száma/ügyfél-azonosítója1:
mint

tulajdonos

bérlő

)

egyéb

jogcímen használó.

Név/megnevezés :
2

Lakcím/székhely2:

irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám,

épület,

lépcsőház,

ajtó.

emelet,

Anyja neve2, 3:
Születési helye2, 3:

Születési idő2, 3:

-

-

Nyilvántartási szám :
2

Nyilvántartó hatóság2:
Átvevő (beköltöző) felhasználó
mint

bérlő

tulajdonos

egyéb

jogcímen használó.

Név/megnevezés2:
Lakcím/székhely2:

irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám,

épület,

lépcsőház,

emelet,

ajtó.

Anyja neve2,3:
Születési helye2,3:

Születési idő2,3:

-

-

Nyilvántartási szám :
2

Nyilvántartó hatóság2:
A felhasználási helyre vonatkozó adatok2
irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám,

épület,

lépcsőház,

emelet,

ajtó.

Mérési pont (POD) azonosító1,2:
Fogyasztási hely azonosító1,2:
Több felhasználási helyre vonatkozó meghatalmazás esetén a felhasználási helyeket mellékletben sorolja fel, dátummal és a
meghatalmazó aláírásával!
Felhasználó változás jogcíme:
adásvétel,
bérlet,
egyéb:
Tulajdonos neve:
Az alábbiakban kérjük felsorolni a mérőhelyen található gázmérők gyári számát és állását:
Sorszám
Mérő gyári szám
Mérőállás
Dátum

1.
2.

m3

3.

m3

Megjegyzés

m3

Az átadó felhasználó kijelenti, hogy a fenti felhasználási helyen a továbbiakban földgázszolgáltatásra nem tart igényt (elköltözik stb.),
ezért a jelen okirat aláírásával az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel fennálló földgázellátási szerződését felmondja. Az átadó felhasználó
a fentiekben közölt mérőállás(ok)ig az annak megfelelően készült előleg-, és zárószámla kiegyenlítését vállalja. Az átvevő kijelenti, hogy
az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-től a földgázellátást a fentiek szerinti mérőállás(ok)tól kívánja igénybe venni. Felek kijelentik, hogy a
közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

, 201
Átadó felhasználó

év

hónap

nap
Átvevő felhasználó

A számlán megtalálható 2 A 2008. évi XL. törvény (Get.) 36. § (1) bek. a) pontja és 125. § (1) bekezdése, ill. a Get. rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 23/B §-a alapján az adatszolgáltatás kötelező; 3 Természetes személy esetén;
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
NÉO-09 v4
A földgázszolgáltatás biztosítása, a földgáz-kereskedelmi 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.
1

