Villamosenergia-vásárlás egyetemes szolgáltatói
igénybejelentés

Előzőleg versenypiacon vételezett:

igen

nem

1.1 Igénybejelentő (szerződő) adatai:

partnerszám:				

szerződő (felhasználó/fogyasztó) neve 		

előző (születési/leánykori) neve 		

szerzôdés száma:
anyja neve

személyi azonosító okirat (szem. ig., útlevél*) száma

születési hely

születési idô

értesítési címe

telefon/fax

e-mail

1.2 Gazdálkodó szervezet (nem magánszemély esetén): Kérjük, csatolja az aláírási címpéldány másolatát!
gazdálkodó szervezet neve

székhelye

adószáma

statisztikai jelzôszáma

cégjegyzék vagy vállalkozói engedély száma

cégképviseletre (képviseletre) jogosult neve

ügyintéző neve

telefonszáma

teljes (nem rövidített vagy rövid) cégneve
közintézmény esetén a jogosultságot igazoló nyilvántartási szám* (törzskönyvi nyilvántartási szám, ágazati azonosító, OM-azonosító, OEP-szerződésszám)
rendeltetési célja (pl. iskola, óvoda, önkormányzat stb.)					

TEÁOR kódja

1.3 Közös képviselő (közösségi célú fogyasztás esetén): Kérjük, csatolja az aláírási címpéldány másolatát!
közös képviselő neve

		

szem. azonosító okirat (szem. ig., útlevél*) száma

címe
telefon/fax

e-mail

2.1 Fizető:
fizetô neve

ir.szám

fizető előző (születési/leánykori) neve

szem. azon. okirat (szem. ig., útlevél*) száma partnerszáma:

fizető születési helye

születési ideje		

2.2 Számlakiegyenlítés (fizetés) módja:
távszámla
csekk
számlavezető pénzintézet megnevezése

értesítési címe

csoportos beszedési megbízás

anyja neve

egyedi átutalás

számlaszáma
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3.1 Elosztó hálózati engedélyes neve és címe:

Hálózati Csatlakozási Szerződés száma:		

Kelte:

Hálózathasználati Szerződés száma:		

Kelte:

* Kérjük, a megfelelô részt húzza alá!
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3.2 Felhasználási (fogyasztási) hely (elszámolási/csatlakozási pont) adatai:

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

ir.szám

Telefonos ügyfélszolgálat
h–p 7.30–20.00

város/község*

út/utca/tér*

sz./hrsz.* em./fsz.,* ajtó

Az E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T: 06 40/ 545 545
M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 600
F: 06 72/ 501 208

3.3 Csatlakozási ponton igénybe vett (szerződött) teljesítményértékek:

Általános („A1”)
vagy
Két zónaidős („A2”)

Fázisonkénti névleges
(A)

Összesen
(A)

Fázisonkénti névleges
(A)

Összesen
(A)

Fázisonkénti névleges
(A)

Összesen
(A)

Az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T: 06 40/ 220 220
M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 666
F: 06 96/ 521 810

Időszakos („B”)
(vezérelt)

Idényjellegű,
egy zónaidős (H-tarifa)

Az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T: 06 40/ 210 210
M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 622
F: 06 52/ 511 123

3.4 Csatlakozási ponton (felhasználási/fogyasztási helyen) igényelt szolgáltatás (árszabás):
Általános („A1”)
Két zónaidős („A2”)
Közintézményi („A3”)
Időszakos („B”) (vezérelt)

Levélcímünk:
7602 Pécs, Pf. 197

Idényjellegű, egy zónaidős (H-tarifa)
Lakossági felhasználó/fogyasztó

www.eon.hu
araminfo@eon.hu

Nem lakossági felhasználó/fogyasztó

3.5 Várható havi fogyasztás:
Általános („A1”)
Két zónaidős („A2”)
Közintézményi („A3”)
Időszakos („B”) (vezérelt)
Idényjellegű, egy zónaidős (H-tarifa)

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

3.6 Fogyasztási hellyel össze nem függő terület, ahová a villamos energiát át kívánja vinni**:
A terület címe:
** A
 villamos energia felhasználási helyen kívüli, más felhasználó részére történő továbbadására kizárólag 2005. szeptember 1-je előtt
létrejött megállapodás alapján kerülhet sor.

3.7 A villamosenergia-szolgáltatás igényelt kezdeti időpontja:
3.8 A szerződés időtartama:

határozatlan
határozott

év

hónap

nap

év

hónap

napig
Érkezett
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Iktatási szám

fizető aláírása

felhasználó aláírása

Partnerszám

Felhasználási hely száma

Csak egyetemes szolgáltatásra jogosult igénybejelentés céljára használható.
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