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KÉRELEM GÁZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTÉTÉSÉRE
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Felhasználó neve:

1

Anyja neve:

2

Ügyfél azonosítója:

Születési helye:
2
Levelezési címe:

1

3

3

1

Telefonszáma:

Születési ideje:

Fax száma (ha van):
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Email címe (ha van):
Cégjegyzékszám:

4

-

-

Adószám:

4

-

-

Felhasználási hely címe
címe:
Kérjük, hogy a felhasználási helyen található gázmérő(k) gyári számát és aktuális mérőállását sorolja fel!
Sorszám
Mérő gyári szám
Mérőállás
Dátum
Megjegyzés
1.
2.
3.
Igen

Nem

A gázszolgáltatást szüneteltetem:
A szolgáltatás szüneteltetésének tervezett kezdete:
A szüneteltetés tervezett időtartama:

év

hó

nap

nap

Fontos megjegyzések
 A gázszolgáltatás szüneteltetése nem ingyenes, díjait az NKM Földgázhálózati Kft. mindenkor érvényes
Szolgáltatási, épületgépészeti és csőfektetési díjszabása tartalmazza.
 A szüneteltetés tervezett kezdete és időtartama kötelezően kitöltendő.
 A gázszolgáltatás a gázmérő leszerelése után szünetelni fog.
 A gázmérő előtti csatlakozóvezeték a gázmérő leszerelése után nyomás alatt marad!
 Kérjük, hogy a gázszolgáltatás visszaállítására vonatkozó megrendelését időben küldje meg társaságunknak!
 Egyéb munkák (pl. földmunka) elvégzését a felhasználónak külön meg kell rendelnie.
Külön felhívjuk a figyelmét, hogy a megrendelés érvényessége 90 nap. Abban az esetben, ha a felhasználónak felróhatóan nem tudjuk elvégezni a megrendelt munkát, a megrendelés automatikusan érvényét veszti
akkor is, ha az előleg összegének befizetése már megtörtént.
Költségvállaló nyilatkozat
A leszerelési mérőállás(ok)ig az annak/azoknak megfelelően készült elszámoló számla kiegyenlítését és a gázmérő leszerelésének, a gázszolgáltatás szüneteltetésének minden felmerülő költségét vállalom, valamint elfogadom,
hogy a gázszolgáltatás ismételt bekapcsolásának költségeit viselnem kell.
Budapest, 20. . . . év. . . . . . . . . . . . . . . . hó. . . . . nap

…………………………………………
Felhasználó aláírása

1Természetes

személynél a 2008. évi XL. törvény 125. § (1) bek. és a 36. § (1) bek. alapján az adatszolgáltatás kötelező, gazdálkodó szervezetek esetében itt csak a
„Felhasználó nevét” kell kitölteni.| 2Az adatszolgáltatás önkéntes.| 3Időpont egyeztetés céljából célszerű kitölteni.|4Csak cégek esetében kitöltendő.
A földgázelosztás biztosítása, a csatlakozási-, és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a
www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során
készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban
elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

