számlázási melléklet

ÜSZ-7.3-44 v5

(egyetemes szolgáltatási szerződés 2. számú melléklete)

NKM Földgázszolgáltató Zrt. – Földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat 4/c. sz. melléklet
Felhasználó azonosító száma: ...................................................................................................................................................................

Szerződés azonosítója: ...............................................................................................................................................................................

Felhasználási hely címe: ................................. irányítószám ..................................................................................................... település

.................................................................................... utca/út/tér ............. házszám ........ épület ........ lépcsőház ....... emelet ........ ajtó

Felhasználási hely azonosítója: ..................................................................................................................................................................

Mérési pont azonosítója (POD): ..................................................................................................................................................................

Felhasználás típusa:

1.

lakossági felhasználó

nem lakossági felhasználó

A földgázelosztó vAgy megbízottjA A gázmérőt

20 m3/h alatti névleges teljesítményű mérő esetén évente egy alkalommal olvassa le.

20 m3/h vagy azon felüli névleges teljesítményű mérő esetén havonta egy alkalommal olvassa le.

Sikeres leolvasás hiányában az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a gázfelhasználás jellege alapján becsült számlát állít ki.
Átalánydíjas felhasználási hely esetén nincs gázmérő.

2.

A számlA fizetésének módjA

csoportos beszedési megbízás (CSOB)
pénzintézeti utalás

postai számlabefizetési megbízás (fehér csekk) (kizárólag lakossági felhasználó esetén)

3.

Az nkm földgázszolgáltAtó zrt. A felhAsználó/fizető részére A vételezett
földgáz ellenértékeként A számlákAt Az Alábbi gyAkorisággAl küldi meg
Havonta (diktálás vagy 20 m3/h vagy azon felüli névleges teljesítményű gázmérő esetén)

Háromhavonta (elszámoló és/vagy részszámla/részszámlák egy küldeményben, átalánydíj esetén)

4.

számlázás módjA

Egyenletes részszámlázás*

Hőmérsékletfüggő részszámlázás*
Mérőállás-diktálás

Havi elosztói leolvasás

Átalánydíjas felhasználók számlázási módja: háromhavonta átalánydíj.

5.

számlAküldés módjA
Elektronikus számla
Papír alapú számla

6.

éves várhAtó fogyAsztás mértéke (mérővel rendelkező felhasználási hely esetén)**

7.

felhAsználás jellege

…………………. m3

Az elosztói profil alapján kerül meghatározásra.
* Lásd Egyetemes Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek.
** Felhasználó által előzetesen megadott adatok hiányában a szerződéskötést követő első rendes leolvasásig kiszámlázásra kerülő hőmennyiség kerül rögzítésre.

8.

elszámolási időszAk

• 20 m3/h alatti névleges teljesítményű mérő esetén: 1 (egy) év

• 20 m3/h vagy azt meghaladó névleges teljesítményű mérő esetén: 1 (egy) hónap
• átalánydíjas felhasználási hely esetén: 3 (három) hónap

9.

elszámolás

Az elszámolás tekintetében a Felhasználó/Fizető jelen pontban nyilatkozik arról, hogy amennyiben az elszámolás eredményeként a felhasználó folyószámláján 3000 forintot meghaladó túlfizetés keletkezik, annak összegét az NKM Földgázszolgáltató Zrt.
a következő esedékes számlák fizetendő összegéből vonja le, vagy 8 napon belül felhasználó fizetési módja szerinti módon
fizesse vissza.
a túlfizetés beszámítása a következő számlá(k)ba
visszafizetés*

10. Az átAlánydíj megállApításánAk AlApAdAtAi (átalánydíjas felhasználási hely esetén)

Szobák száma 2 lángú gáztűzhely esetén (gázsütő nélküli 2 lángú gáztűzhely): .............................................................................

Szobák száma 3-4 lángú gáztűzhely esetén: .....................................................................................................................................

Szobák száma 4 lángú, elektromos sütővel rendelkező gáztűzhely esetén: ......................................................................................

Szobák száma 5 vagy annál több lángú gáztűzhely esetén: ..............................................................................................................

Szobák száma garzon gáztűzhely esetén (gázsütővel rendelkező garzon 2 lángú gáztűzhely): ......................................................

Gázhűtőszekrény száma: ..................................................................................................................................................................

11. szolgáltAtásért fizetendő díj

A Felhasználó/Fizető a szolgáltatás ellenértékeként a mindenkori egyetemes szolgáltatás árát köteles megfizetni. A földgáz
egyetemes szolgáltatás árát a külön jogszabályban és az NKM Földgázszolgáltató Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzatában foglaltak szerint kell megállapítani. A földgáz egyetemes szolgáltatás legmagasabb ára a Szerződés
megkötésének időpontjában a következő (áfa és a felhasználót közvetlenül terhelő egyéb adók, kedvezmények nélkül):
gázdíj ................................. Ft/MJ

alapdíj ................................. Ft/év v. Ft/m3/h/év

12. gázkorlátozási rendelkezések

Az elosztóhálózat-használati szerződésben meghatározottak szerint. (A hatályos jogszabályi előírások szerint lakossági
fogyasztó a nem korlátozható kategóriába tartozik.)

13. vásárolt és lekötött kApAcitás

A Felhasználó ................................. m3/h vásárolt kapacitással rendelkezik.

A Felhasználó ................................. m3/h lekötött (szerződött) kapacitással rendelkezik.
(20 m3/h vagy azon felüli névleges (össz)teljesítményű mérő esetén)

14. nyilAtkozAt

A Felek a jelen mellékletet, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Jelen melléklet aláírásával a Felhasználó és a Fizető elismeri, hogy a melléklet egy eredeti példányát átvette.

....................................... település, ............. év ............. hónap ............. nap
...................................................
Felhasználó aláírása

...................................................
Fizető aláírása
(ha a Felhasználótól eltérő személy)

...................................................
NKM Földgázszolgáltató Zrt.

* Kérjük az ajánlatkérőben (üzletszabályzat 4/a. sz. függeléke) vagy az egyetemes szolgáltatási szerződés mintájában
(üzletszabályzat 4/a. sz. melléklete) pénzintézeti visszautaláshoz a bankszámlaszámot megadni.

