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Megállapodás
amely létrejött egyrészről az NKM Földgázszolgáltató Zrt. mint Egyetemes Szolgáltató,
Székhely:
Statisztikai azonosító:
Adóigazgatási szám:
Cégjegyzékszám:

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
10897830-3523-114-01
10897830-2-44
01-10-042416

másrészről
Név/Megnevezés

mint Felhasználó

Lakcím/Székhely:

irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám,

épület,

lépcsőház,

Születési hely:

ajtó

emelet,

Születési idő:

-

-

Jogi személy azonosító (nyilvántartó szám/adószám/cégjegyzékszám):
a továbbiakban együtt: Felek között, alulírott helyen és időben.
Felek 201

év

hónap

egymással a

napján Egyetemes Szolgáltatási Szerződést kötöttek

irányítószám,

település,
utca, út, tér

épület,
földgázellátása céljából.

lépcsőház,

emelet,

házszám,

ajtó alatti felhasználási hely

Felek kijelentik, hogy az Egyetemes Szolgáltatási Szerződés alapján létrejött jogviszonyukból
eredő minden esetleges vitás kérdést békés úton kísérelnek megoldani.
Tekintettel arra, hogy a Felhasználó
nem magyar állampolgár
nem Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság1,
ezért Felek a békés úton nem rendezhető esetleges jövőbeni jogvitájuk eldöntésére
− a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről
és végrehajtásáról szóló, a Tanács 44/2001/EK rendelet 2. szakasza 5. cikkének 1. pontja
alapján2 vagy
− a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F. §-a alapján3
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező magyar bíróság joghatóságát kötik ki.
A jelen Megállapodást a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt:

, 201

Biczók András

Iváncsics Sándor

kereskedelmi vezérigazgatóhelyettes

ügyfélkapcsolati igazgató

.

Felhasználó

Kérjük, választását X-szel jelölje.
Az Európai Unió tagországainak – kivéve Dánia – természetes és jogi személyei tekintetében
3
Harmadik országok természetes és jogi személyei tekintetében. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-52150/2018
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
ÜSZ-7.3-18 v10
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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