Tudjon meg mindent a fölDgázátalány számláról!
Egy számlán háromhavi
átalánydíj található.

Földgázszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/3
Számla sorszáma: 100197400529

Szolgáltató neve: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 10897830-2-44
Bankszámlaszáma:
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefon: 06 1/20/30/70 474 9999 (új számok!)
Online: www.nkmfoldgaz.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu
Gázszivárgás bejelentése:

A bankszámlaszám változó,
utaláskor mindig az adott
gázszámlán szereplő bankszámlát kell megadni.
2018. január 1-jétől az ügyfélszolgálatnak új telefonszámai vannak:
06 1/20/30/70 474 9999

MINTA FOGYASZTÓ
DEBRECEN
MINTA U 45. fszt. 1.
4029

Elszámolási időszak: 2017.10.01 - 2017.12.31.
Fizetendő összeg:
5 056 Ft
Fizetési határidő:
2017.10.21.

Az Ön levelezési címe, amit
korábban megadott. Kérjük,
hogy a pontos kézbesítés ér
dekében értesítsen minket
arról, ha megváltozik!
Ez a telefonszám területenként változhat. Kérjük, hogy
gázszivárgás esetén haladéktalanul hívja a saját
földgázszámláján található
telefonszámot!

Felhasználó azonosító száma: 2002002000
Felhasználó neve: MINTA FOGYASZTÓ
Felhasználó címe: 4029 DEBRECEN
MINTA U 45. fszt. 1.
Felhasználási hely címe: 4029 DEBRECEN
MINTA U 45. fszt. 1.

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása
- ebben az elszámolási időszakban:
- 2013. január 1-je óta összesen:
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

A fizetendő, bruttó összeg
az esetleges túlfizetések
figyelembevételével.
Fizetési határidő (teljesítés
kelte): kérjük, eddig az idő
pontig egyenlítse ki a számlát!

4 506 Ft
1 135 Ft
3 405 Ft

* Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk
A számla ellenértékét a z NKM Földgázszolgáltató Zrt.a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-re (1117 Budapest, Budafoki út 107–109.) engedményezte.
Aszámla
ellenértékének
beszedésére
a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult.Aszámlák kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:
Vevő (fizető)
azonosító:
55555555
Oldalszám: 3/3
A terhelési
mellékFOGYASZTÓ
elt postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával (amennyiben a számlán feltüntetett fizetésiSzámla
•Vevő
mód készpénzátutalási
megbízás).
(fizető)összesítőhöz
neve: MINTA
sorszáma: 100197400529
Kérjük, ebben az esetben ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a készpénzátutalási megbízáson és a terhelési összesítőn.
Vevő
(fizető)
címe:
4029
DEBRECEN
MINTA
U
45.
fszt.
1.
• A 18203332-06001843-40010032 bankszámlaszámra történő egyedi átutalással. Kérjük, ebben az esetben a befizetés egyértelmű azonosítása érdekében az átutalás
Vevő
(fizető)rovatában
adószáma:
közlemény
tüntesse fel a terhelési összesítő számát.
• Csoportos beszedési megbízással. Kérjük, ebben az esetben a számlával és terhelési összesítővel fáradjon be számlavezető bankfiókjához, a megbízás kitöltése során a
Díjbeszedő
Holding
Zrt.
(A10805246T001) szíveskedjen megadni.
Szerződéses folyószámjogosult
la: 123azonosítóját
4567
Teljesítés időpontja: 2017.10.06.
• Bankkártyával mobiltelefonon keresztül az iCsekk alkalmazás segítségével.
S
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:
100197400529
Számla kelte: 2017.10.06.
• OTP Bank Nyrt.ATM automatákon keresztül történő számlakiegyenlítéssel.
tési mód: Postai
megbízás a terhelési összesítő hátoldalán vagy a www.dbrt.hu
A szolgáhonlapon
ltatás mfeltüntetett
egnevezbármely
ése: ügyfélszolgálati irodában.
Készpénzben,
vagy banszámlabefizetési
kkártyával történő kiegyenlítéssel
•Fize
számlakibocsátóhoz
történő
regisztrációésesetén
további fizetési
• A Díjnet online számlakezelő rendszerhez, illetve azon belül a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez mint
Földgáz
egyetemes
szolgáltatás
földgázelosztás
lehetőségek (internetbanki, bankkártyás és mobilfizetés) közül is választhat (www.dijnet.hu).
Szj. szám: 40.22
• A védendő fogyasztói körbe tartozó, fogyatékkal élő ügyfelek részére a Díjbeszedő Holding Zrt. a továbbiakban is biztosítja a díjbeszedő munkatársainál nyugta
ellenében történő készpénzes fizetés lehetőségét. Kérjük, erre vonatkozó igényét a díjbeszedőnél vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. valamely ügyfélszolgálati irodájában,
illetve (06-1) 414-5000-es központi telefonszámán szíveskedjenSZÁMLARÉSZLETEZŐ
jelezni.

Elszámolt mennyiség: 1 040 MJ (29,99 m 3)
Árszabás: lakossági
Mérési pont azonosító: 39N0123456789ABC (FH: 14024623)

Földgázelosztó: Tigáz DSO Kft.

Tétel megnevezése

Elszámolt időszak

Mennyiség

Mértékegység

Gázátalány
Gázátalány

2017.10.01.-2016.10.31.
.
2017.11.01.-2016.11.30.

520
520

MJ
MJ

Gázátalány
Gázátalány összesen
Nettó számlaérték összesen
Bruttó számlaérték összesen*
Fizetendő összeg összesen

2017.12.01.-2016.12.31.

520
1 560

MJ
MJ

ÁFA összesítő (Ft)

ÁFA %
27

Nettó Ft
3 981

ÁFA Ft
1 075

Nettó egységár
és mértékegysége
2,5510 Ft/MJ
2,5510 Ft/MJ

Nettó érték
(Ft)
1 327
1 327

2,5510 Ft/MJ

1 327
3 981
3 981

ÁFA
(%)
27
27
27
27
27
27

Bruttó érték
(Ft)

5 056
5 056

Bruttó Ft
5 056

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 5 056 Ft
Tájékoztató adatok
*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget
tartalmazza.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-52150/2016

Gázátalány: A mérő nélküli,
jellemzően főzési célú gáz
felhasználás. Egy számlá
ban háromhavi mennyiség ke
rül kiszámlázásra.

A mérési pont azonosítója,
amely ügyintézéskor és az
online ügyfélszolgálati regiszt
rációnál is szükséges.

Áfaösszesítő: A kiszámlá
zott tételek áfaösszesítője
áfakulcsonként (kötelező
elem).

A számla készítésének idő
pontjában fennálló átalánydíj
/gázdíj egyenleg az előző
számla óta történt befizeté
sek és a jelenlegi számlaér
ték alapján.

Az adott felhasználási helyen
szerződött ügyfél ezt a számot készítse elő ügyintézéshez!
A felhasználó adatai és a fel
használási (fogyasztási) hely
címe.
Bruttó (áfát is tartalmazó)
megtakarítás. Ha Ön év köz
ben lett az ügyfelünk, akkor
a megtakarítás a szerződés
kezdete és az ezen szám
lán szereplő elszámolási idő
szak vége közötti időszakra
vonatkozik.
A törvényben előírt módon
a számla 2. oldala nem
tartalmazhat konkrét számla
információkat, ezért a 3.
oldalon folytatjuk a számlamagyarázatot.
Számlafizető adatai.
Elszámolt hőmennyiség:
Az ebben az időszakban el
számolt hőmennyiség értéke,
amely MJ-ban (Megajoule)
kerül meghatározásra. A ki
számlázandó hőmennyi
séget a 69/2016-os NFMrendelet alapján a lakás
szobaszáma és a tűzhely típu
sa határozza meg, függetle
nül a lakásban élők számától.
Nettó érték: A MJ-ban meghatározott fogyasztott hő
mennyiséget beszorozzuk az
egységárral, így kapjuk meg
a gázdíj nettó értékét. Az
elhasznált MJ mennyiségét
a szobaszám és a tűzhely
típusa határozza meg (ld. a
számla 4. oldala).
Egységár: 1 MJ-ra vonatkozó
forintérték. A Nemzeti Fejlesz
tési Minisztérium által megha
tározott hatósági ár, melynek
alakulásáról írásban és a hon
lapunkon tájékoztatjuk.

Tájékoztató a földgázátalány kiegyenlítésének módjáról
Hogyan egyenlítheti ki a számláját?
Csoportos beszedési megbízással (automatikus banki utalással):
Ha gázszámláját rendszeres átutalással, folyószámlájáról egyenlíti ki, energiát és időt takarít meg. A folyószámláját vezető bankot csoportos beszedési megbízással
hatalmazhatja fel arra, hogy gázszámlájának összegét az NKM Földgázszolgáltató Zrt. részére automatikusan átutalja. Folyószámláját ebben az esetben a bank a
gázdíjszámla fizetési határidejének napján terheli, így – mivel a számlát előre küldjük – a kiegyenlítés előtt megteheti esetleges észrevételeit.
A csoportos beszedési megbízás kitöltésénél, kérjük, hogy a következőkre különösen figyeljen:
– A bankszámla száma (csak folyószámlához vagy FŐGÁZ Kártyához tartozó hitelszámlához lehet megbízást adni).
– Aláírás: a bank csak az aláírási joggal rendelkező számlatulajdonos aláírását fogadja el.
– Kérjük, hogy csoportos megbízáshoz adja meg a számláján található „Felhasználóazonosító szám”-ot!
– Kérjük, tüntesse fel az NKM Földgázszolgáltató Zrt. azonosítóját: A10897830.
A megbízás feldolgozásának átfutási ideje banktól függően 30–60 nap.
Postai számlabefizetési megbízás (postai fehér csekk):
A gázszámla részét képezi a számla fizetendő összegéről kiállított postai számlabefizetési megbízás (postai fehér csekk), amely bármely postahivatalban feladható.
Egyedi bankátutalással:
A befizetendő számla első oldalának bal felső sarkán található bankszámlaszámra történő egyedi átutalással. Kérjük, ebben az esetben a befizetés egyértelmű
azonosítása érdekében az átutalás közlemény rovatában tüntesse fel a számla sorszámát. Több számla utalása esetén a 12 karakterből álló számlaszámokat
egymástól vesszővel elválasztva sorolja fel.
Pénztári befizetéssel:
Ügyfélszolgálati irodáinkban kizárólag bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítunk. Ügyfélszolgálataink nyitvatartási idejéről és a pénztárak rendjéről
a www.nkmfoldgaz.hu/elerhetosegek oldalon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet a 2018. január 1-jétől működő új számokon: 06 1 474 9999,
06 20 474 9999, 06 30 474 9999 vagy 06 70 474 9999.
Elektronikus fizetéssel:
Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. online ügyfélszolgálatán elérhető vagy e-mailben érkező E-gázszámla online, bankkártyás befizetésével, továbbá a Díjnet vagy a
CsekkRendező rendszerén érkező e-számla adott rendszerben történő befizetésével.

Mobilfizetéssel:

Egyedi QR-kód segítségével mobilfizetéssel is kiegyenlítheti számláját, ha letöltötte mobiltelefonjára az iCsekk alkalmazást. A mobilfizetéshez szükséges QR-kód
csak a postai számlabefizetési megbízással (csekkel) ellátott eredeti számlákon jelenik meg.

NKM Földgázappon:

Regisztrációt követően az NKM Földgázappon is kiegyenlítheti számláját a Számlák és fizetés menüpontban.

Hová fordulhatok, ha további kérdéseim vannak a számlán szereplő összeggel kapcsolatban?
A számlával vagy az éves elszámolási rendszerrel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdéseivel, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálati munkatársainkhoz
a számla első oldalán található telefonszámon, vagy látogassa meg a www.nkmfoldgaz.hu/elerhetosegek oldalt.
A számlakép kialakítása megfelel a 2013. évi CLXXXVIII. törvénynek. Számlamagyarázónkban egy, az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági ügyfél számláját
vettük alapul. A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)–(1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő
tanúsítvánnyal rendelkezik.

