egyetemes szolgáltatási szerződés

Felhasználó azonosító száma: ............................................................

Felhasználási hely azonosító: .............................................................

NKM Földgázszolgáltató Zrt. – Földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat 4/a. sz. melléklet

1.

ÜSZ-7.3-03 v19
vonalkód

Szerződő felek adatai

1.1. egyetemes szolgáltató adatai

egyetemes szolgáltató megnevezése, székhelye: NKM Földgázszolgáltató Zrt. 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44 • Cégjegyzékszáma: 01-10-042416 • Statisztikai azonosítója: 10897830-3523-11401
Bankszámlaszáma: 10700024-02568209-52100008

1.2. felhasználó adatai1

Név / Megnevezés: ............................................................................................................................................................................

Születési név / Rövidített cégnév: ......................................................................................................................................................

Születési hely és idő: ................................................................................ hely ..................... év ..................... hó ..................... nap

Anyja neve: .......................................................................................................................................................................................

Lakcím/Székhely: ................................. irányítószám ........................................................................................................ település

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

Adószám: ...........................................................................................................................................................................................

Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám): ........................................................................................................................................

Statisztikai azonosító: ........................................................................................................................................................................

Egyéni vállalkozói igazolvány szám: ..................................................................................................................................................

Bankszámlaszáma: ...........................................................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................... E-mail cím2: .................................................................................
20 m3/h alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező lakossági felhasználó, amely nem fogyasztói közösség
20 m3/h alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználó
20 m3/h alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező fogyasztói közösség
20 m3/h vagy azon felüli névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező lakossági felhasználó (fogyasztói közösség is)
20 m3/h névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználó
átalánydíjas (gázmérő nélküli) felhasználó

1.3. fizető adatai (ha nem azonos a felhasználóval)1

Név / Megnevezés: ............................................................................................................................................................................

Születési név / Rövidített cégnév: ......................................................................................................................................................

Születési hely és idő: ................................................................................ hely ..................... év ..................... hó ..................... nap

Anyja neve: .......................................................................................................................................................................................

Lakcím/Székhely: ................................. irányítószám ........................................................................................................ település

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

Adószám: ...........................................................................................................................................................................................

Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám): ........................................................................................................................................

Statisztikai azonosító: ........................................................................................................................................................................

Egyéni vállalkozói igazolvány szám: ..................................................................................................................................................

Bankszámlaszáma: ...........................................................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................... E-mail cím2: .................................................................................

1.4. levelezési cím

Név / Megnevezés: ............................................................................................................................................................................

Cím: ................................. irányítószám ............................................................................................................................. település

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

1.5. kapcsolattartó (nem természetes személy esetén)

Név: ..................................................................................................................................................................................................

Cím: ................................. irányítószám ............................................................................................................................. település

............................................................................... utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet ....... ajtó
Ha a felhasználó és/vagy a fizető adataiban változás történik, arról a felhasználó/fizető az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-t
15 napon belül köteles tájékoztatni.

A 2008. évi XL. törvény 36. § (1) bek. a) pontja és 125. § (1) bekezdése alapján a felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó neve, lakcíme,
születésének helye és ideje, anyja neve, nem természetes személy felhasználó esetén a szervezet elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma) szükséges. Ezen, törvény által előírt adatok megadása kötelező, az egyéb adatok megadása önkéntes.
2
Az e-mail cím megadásával a felhasználó, illetve a fizető hozzájárul az elektronikus úton történő kapcsolattartáshoz.
1

2.

felhaSználáSi hely adatai

Cím: ................................. irányítószám ............................................................................................................................. település

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

Helyrajzi szám: .................................................................... Mérési pont azonosító (POD): .............................................................

Használat jogcíme*:

tulajdonos

bérlő

egyéb

Földgázelosztó megnevezése**: .......................................................................................................................................................

Földgázelosztó székhelye**: .............................................................................................................................................................

Mérő(k)*** névleges összteljesítménye: ............................. m³/h

Átadási nyomás (20 m3/h vagy azon felüli névleges teljesítményű mérő esetén): ...........................................................................

2.1. Épületen belül az önálló lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma (fogyasztói közösség esetén)
3.
4.

Önálló lakás: ………….. db

Önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiség: ………….. db

SzerződÉS tárgya

A 2. pontban meghatározott felhasználási helyen a felhasználó számára földgáz egyetemes szolgáltatás nyújtása díj ellenében a jelen
szerződésben, az Egyetemes Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételekben és a számlázási mellékletben meghatározottak szerint.

SzerződÉS hatálya

4.1. Szerződés hatályba lépése

új bekapcsolás esetén a gázmérő felszerelésének napja,
gázmérő csere következtében névleges teljesítmény változás esetén a mérőcsere kezdeményezésének napja,
felhasználó-változás 15 napon belüli bejelentése esetén az a nap, amikor a felhasználó a felhasználási helyet birtokba vette,
kereskedőváltás esetén a kereskedőváltás napja,
a fentiek alapján vagy a Felek megállapodása alapján (a fentiektől eltérően, illetve a felhasználó-változás 15 napon túli bejelentése
esetében) a szerződés hatályba lépésének napja …........…. év …........…. hónap …........…. nap.

4.2. a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a felhasználó hatályos elosztóhálózat-használati szerződéssel rendelkezzen.
4.3. a szerződés határozatlan időre szól.

5. az nkM földgázSzolgáltató zrt. MegbízáSa
5.1. A felhasználó a jelen szerződés aláírásával megbízza az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-t azzal, hogy a rendszerüzemeltetőkkel
szükséges szerződéseket megkösse.

5.2. Jelen szerződés aláírásával a felhasználó megbízza az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-t, hogy képviseletében teljes jogkörrel eljár-

6.

jon a területileg illetékes földgázelosztónál az elosztóhálózat-használati szerződés megkötése, módosítása, illetve a felhasználó
szerződést érintő adatváltozásának földgázelosztó részére történő bejelentése érdekében. A felhasználó a jelen szerződés
aláírásával az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-t mint az elosztóhálózat-használati szerződésének megbízott kezelőjét felhatalmazza,
hogy az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a jelen szerződés, felhasználó általi felmondása esetén – ide nem értve a kereskedőváltást –
a szerződés tárgyát képező felhasználási helyre vonatkozó elosztóhálózat-használati szerződést felmondja.
Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a jelen szerződés aláírásával a megbízást elfogadja. Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. megbízottként történő eljárása térítésmentes. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a megbízás teljesítése
érdekében jogosult harmadik személyt igénybe venni.

MellÉkletek

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Egyetemes Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek, az ügyfélszolgálati elérhetőségek kivonat, a számlázási és a kötbérek melléklet. A jelen szerződés kizárólag a mellékletekkel együtt
érvényes és értelmezendő. A szerződéshez tartozó mellékletek hatályos változata a www.nemzetikozmuvek.hu oldalon és az
ügyfélszolgálati irodákban elérhető.
A felhasználó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az ügyfélszolgálati elérhetőségek kivonat, a számlázási és a kötbérek
melléklet egy-egy példányát átvette, a mellékletek tartalmát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
A felhasználó az Általános Szerződési Feltételek egy példányának megküldését írásban is kéri.
(Elektronikus elérhetőség megadása esetén a melléklet elektronikusan kerül megküldésre.)
7. Ha a felhasználó nem magyar állampolgár természetes személy vagy nem Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett jogi
személy, a Felek a békés úton nem rendezhető esetleges jövőbeni jogvitájuk eldöntésére a polgári és kereskedelmi ügyekben
a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i, 1215/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk 1. pontja vagy a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 99. §-a alapján a
polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság joghatóságát kötik ki.
8. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat (általános, hangfelvételre vonatkozó) az üzletszabályzat, továbbá a honlapon és ügyfélszolgálati irodákban elérhető adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák.
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az NKM Földgázszolgáltató Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzata és a hatályos jogszabályok irányadók.
10. A felhasználó/fizető büntető és polgári jogi felelőssége tudatában jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződésben
általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
....................................... település, ............. év ............. hónap ............. nap

...................................................
Felhasználó aláírása
* A megfelelőt kérjük „X”-szel jelölni.

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

** Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. tölti ki.

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

*** A gázmérő a földgázelosztó tulajdona

