vonalkód
ESZ felhasználó azonosító száma:
ESZ felhasználási hely azonosítója:

Megrendelés a tartozás miatt megszüntetett gázszolgáltatás helyreállítására
Mérési pont (POD) azonosító:
Felhasználó neve:
Telefonszáma:
mint Megrendelő megrendelem a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásai alapján a
irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

alatti felhasználási helyen a tartozás miatt megszüntetett gázszolgáltatás helyreállítását.
Kapcsolattartó neve, telefonszáma
A megrendelés érvényessége 30 nap. Abban az esetben, ha a felhasználónak felróható ok miatt nem lehet helyreállítani
a gázszolgáltatást, a megrendelés automatikusan érvényét veszti, és az elosztó jogosult a sikertelen művelet
kiszámlázására.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fogyasztási helyen a gázszolgáltatás visszaállítását az NKM Földgázszolgáltató
Zrt. az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kezdeményezi az illetékes elosztói engedélyes felé:


a szerződésszegő magatartás, állapot megszűnt,



a Megrendelő kifizette az NKM Földgázszolgáltató Zrt. vonatkozó üzletszabályzata szerint meghatározott
gázmennyiség ellenértékét, továbbá rendezte egyéb fizetési kötelezettségeit (alapdíj, teljesítménydíj, hátralék,
késedelmi kamat, pótdíj, kötbér stb.) minden lejárt esedékességű számla kiegyenlítésével.

Megrendelő elfogadja, hogy az elosztói engedélyes a gázszolgáltatást az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén
állíthatja vissza:


teljesült a felhasználási helyen az illetékes elosztói engedélyes által meghatározott valamennyi műszaki és biztonsági
feltétel (pl. kéményseprő-ipari közszolgáltatói nyilatkozat; hat hónapot meghaladó szolgáltatási szünet után, a
földgázelosztó jogosult a visszakapcsolás előtt a felhasználói berendezést és a csatlakozóvezetéket műszakibiztonsági szempontból a felhasználó költségére felülvizsgálni1 stb.)

Kelt:

, 201

év

hónap

nap.
Megrendelő aláírása

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a számlázás módosítása külön megállapodás alapján történik, melyet telefonos és
online csatornáinkon is kezdeményezhetnek.
Egyéb adatok (ügyintéző tölti ki!):
Mérőnélküli (átalánydíjas) felhasználási hely:
Mérő(k) gyári száma(i):
A gázszolgáltatás helyreállításának helye:

gázmérőnél

közterületen.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló l 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
Földgázelosztási Szabályzat 6.6
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
A földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási 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.
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