2900 Komárom, Csokonai u. 2.
Telefon/fax: 34/342-144

_____EGYÜTTES KÉRELEM

Felhasználási hely, ingatlan azonosítója: F _________

3.sz. nyomt.

Hrsz:______________

Felhasználási hely, ingatlan címe: ____________________________________________________________

Ingatlan tulajdonos, mint Tv.3.§.(gb) pont szerinti egyéb felhasználó adatai:
Ügyfél tipus: -Magánszemély=Lakossági vevő □,
vagy
-Vállalkozó/Cég=KÖZÜLETI VEVŐ □

-A megfelelőt BEJELÖLNI!!!

Név(Szül.név is):………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő/Cégj.sz:/Vállalk.ig.sz.:………………………………………………………………
Anyja neve*/Cég-Vállalk.-képviselő neve:………………………………………………………............
Értesítési-level. cím(fogyhelytől eltérő):…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Állandó lakhely/Cég-Vállalk.székhely:………………………………………………………………….
Adóazonosító jel:/Cég-Vállalk-adószám:……………………………………………………………….
Szig.szám*/Cég-Vállak. KSH szám:…………………………………………………………………….
Személyi azonosító szám:……………………………………………………………………………….
Tel.*:…………………………………….E-mail*:…………………………………………………….
Ingatlan használó/bérlő adatai:
Ügyfél tipus: -Magánszemély=Lakossági vevő □,
vagy
-Vállalkozó/Cég=KÖZÜLETI VEVŐ □

-A megfelelőt BEJELÖLNI!!!

Név(Szül.név is):…………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő/Cégj.sz:/Vállalk.ig.sz.:…………………………………………………………………
Anyja neve*/Cég-Vállalk.-képviselő neve:………………………………………………………………...
Értesítési-level. cím(fogyhelytől eltérő):…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
Állandó lakhely/Cég-Vállalk.székhely:……………………………………………………………………
Adóazonosító jel:/Cég-Vállalk-adószám:…………………………………………………………………
Szig.szám*/Cég-Vállak. KSH szám:………………………………………………………………………
Személyi azonosító szám:…………………………………………………………………………………
Tel.*:…………………………………….E-mail*:………………………………………………………
Értesítési cím (számlaküldés címe): Tulajdonos és Bérlő/Díjfizető együttesen kérik, hogy a Szolgáltató
ezen értesítési címre küldje számláit, leveleit, értesítéseit, felhívásait:
……………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
___________________________________________________________________________
Weblap:
www.komaromitavho.xls.hu

Email:
info@komaromitavho.hu
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Hibabejelentés:
hibabejelento@komaromitavho.hu

2900 Komárom, Csokonai u. 2.
Telefon/fax: 34/342-144

_____EGYÜTTES KÉRELEM

3.sz. nyomt.

Ingatlan Tulajdonosa és Használója/Bérlője a Távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII.Tv 44.§.3. bekezdése alapján
együttes kérelemmel fordult a Komáromi Távhőszolgáltató Kft.(Cgj.:11-09-002700,székhely: 2900,Komárom Csokonai u.2.)
szolgáltatóhoz, hogy a fenti ingatlan (épületrész) tekintetében a közüzemi szolgáltatás díját 20__._____________.___ napjától
közvetlenül a Használó/ Bérlő nevére, mint Díjfizetőre számlázza.
Birtokbavételkor az ingatlanban található mérők állása:
1.,HMV óra gyári száma: _______________________ óraállás: ______________m³ előleg _________________
2.,HMV óra gyári száma: _______________________

óraállás: ______________m³ előleg _________________

Hőmennyiségmérő gyári száma: ______________________ óraállás: _________,__________MW (vagy GJ)
A 2005.évi XVIII.Tv 37.§.6. bekezdése alapján a díjfizető személyében bekövetkező változás (ok) nem érintik a felhasználó
és a távhőszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés érvényességét. Bérlő/Díjfizető a változás időpontjától
jogosult a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételére és ugyanezen időponttól köteles a
távhőszolgáltatás díjának megfizetésére. A 44.§.3. bekezdése alapján távhőszolgáltatási díj Bérlő/Díjfizető által történő
megfizetéséért a tulajdonos helytállási kötelezettséggel tartozik.
Épületrészenkénti (lakásonkénti) díjfizetés esetén a díjfizető az épületrész Tulajdonosa. Az épület, építmény, épületrész
tulajdonosa és a Bérlő/Díjfizető együttes kérelmére a távhőszolgáltató a díjat közvetlenül a Bérlő/Díjfizető részére
számlázza, a szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás esetén. Ennek feltétele, hogy a Tulajdonosnak és a
Bérlőnek/Díjfizetőnek egyetlen fogyasztási helyen sem álljon fenn tartozása.
Negyvenöt napon túli késedelmes-vagy nem fizetés esetén a szolgáltató jogosult a továbbiakban a számlát a Tulajdonos
részére kiállítani, valamint a Tulajdonos felelősséggel tartozik a Bérlő/Díjfizető által felhalmozott hátralék kiegyenlítéséért.

Jelen dokumentum aláírásával az adataim kezeléséhez és felhasználásához hozzájárulok.
Kelt:……………év…………………….hó………………nap

Komárom,20…………………………..

Komárom,20……………………………….

………………………………………....
Tulajdonos aláírása, bélyegző

……………………………………………...
Bérlő/Díjfizető aláírása, bélyegző

Telefonszám: ………………………….

Telefonszám: ………………………………

…………………………………………
Szolgáltató részéről
*Adatkezelés jogalapja: A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény felhatalmazása, a*-gal jelölt adatoknál az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) érintett beleegyezése. Adatkezelés célja:
Közszolgáltatási szerződésen alapuló kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása.
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