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T 6rgy : Tdj 6koztat6s mel;kii

Tisztelt Cimzett!
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f iildgazelliltds ara vonatkozd
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Amennyiben az ingatlanok
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1. Fr:lhasznil6 adatai:
- A:zonosit6ja/partnerszdm
- TAjdkoztat6sk6r6s

- Neve:
- L<>velezdsi cime:
- Lctvelezesi cim;

Nem lako s s tigi i gdnyb ej el ent6
- Cdgbfr6s6gon bejelentett
- Ad6sz6ma: 15428794-2-
- Cdgtregyzlkszttm:

Statisztikai j elz6 szdma:
Cdgk6pviseletre j ogosrult
Sz6khely: 8291 Nagy
Kapcsolattart6:

T fij6koztatdsk6r6 a d ata
Ndv/C6sn6v:

PgVeU szem6lyi adatoh (
Alland6lakcime:
Ad6sz6m: (term6szetes

K(ipviselo neve (

3. f,'elhaszn6l{si hely adata
- Cfm: 8291 Nagyvfzsony
- Helyrajzi sz6m:70512 - |
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4. Ig6nyelt kapacitds/tiibblet

Me gldvo hillozati kapar;i
I g6nyelt kapacit6s ingatlu
Osszes rendelkez6sre 6116
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ny Kinizsi u. 96.
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A frld lliltds az E.ON
a Pet6fi utcdban

meglev6l

- 15 m alatti

- 15 m feletti

biztosi
Gazhtad6 llomris megne V
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nyomvo Sltal drintett
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A biztosit6sfnak r[rhat6
A csat i dij cissze )

be6rk I sz{mitatt220 unkanap (
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veszi, ho ez esetben a ogl
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flldsiLzvezetlk
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i hozzilj

i: 06.01
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nt az alfiirt szerzldds
a t61i id6szak:1 04"15-ig, illetve

1-ig). Eloszt6i
jog6t fi nnyiben az

. a jelen t6j6k kovet6en az

csatlakoz6si vhIIaIt
tudja teljesiteni a vezet6kjogi

hriz6dik" az eb k6sedelmes
jogpimen felel6ssdggel
elfoead6s6val e jtileg tudom6sul

les srl.gi eljar6sban
a kdsedelem krirtdrit6si vagy

kiktildds6nek I szdmitolt 30
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Egydb fogyaszt6 esertd meg6l megfele
teljesitm6nyii 6s tipusir n yoz6t a
A foldgazeloszt6i en a saj6t tulaj
hitelesit6s6r6l, sziiksdg cserdj6rol

valamint a

esetben biztos i koteles"
A ftilds6zeloszt6i ulajdon6ban I eszkdzdk
mindenkor a fogyaszt(i k

A h6l6zatra, csatla felt6telei 6rv6nyben
rendelkez6sek alapjdn:

t6j6kozta
A csatlakoz6si dii a912014. .) MEKH rendel r.$ (2) ezd6s 2. pontja

fejlesztesert a2. 1. b) pontja kertilt ghatdroz6sta.

A gazigdnylit i ntfi nett6
Fi:285.000,-

G 6zig6nyl6 in gatlan o nk6nt d6 bruttri csa .000,- Ftx 1,2 Ara
=361.950,-Ft.

A fizetendd csatlakozfsi dij 16 ingatla alapjfn t meghatf
A beruhdzdsban 6rintett ingatlanok: 15h

A foldgflzelo szt6i enged6lyes v6llalja a fej igdny ki amenny
csatlakozilsi dij at mindegyik 16 ingatiapra a ruhflzfn el elott
megfi zettdk a flldgdzelo szt6i yes rdsz6re. iben a i dijal
fizettek me g minde n gazigln akkor a lakoz6si
meghathr oz6sa szi.iks6 g es azt i elent6skor jogsza
indit6sanak a felt6tele, hogy a rendelk OSSZES I eset6ben a

A fogyaszt6 a mdr6hel
ellen6rz6si lehet6s6get m

ij ism6telt
ly alapjSn. A

csatlakoz6si dij befizet6se 6s
megtortdnik.
Az elflzetes tdjdkoztat6s ban k az E.ON ntfli Gdzh6l6za Zrt.
oldal6r6l nem mindsiilnek aj az abban Itak
Hat6s6gi, vagy egy6b eljf;rd az elfizetes j6kozta n foglaltak eset
felhasznflfsa a felha szn6l6 re tiirt6nik

A tflj6koztatds nem min(isii
kiit6se a tilj6koztat6s alapjdn
6rv6nyben l6v6 csatlakozdsi

Kelt: Veszprem, 2017. 01. 10.

Udvdzlettel:

C I visszaktilddse

nlatt6telnek, t6i koz6si
6.7 tdsunk a jelen

n alapul.

Andr6s
vezeto
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