ENERGIA ÜZLETRE SZABVA

MÉRŐHELYI MUNKA MEGRENDELÉSE
Az alulírott jogi személy nevében és képviseletében eljárva (továbbiakban: „Felhasználó”) a jelen nyomtatvány kitöltésével és cégszerű aláírásával
bejelentjük Önöknek az alábbi mérőhelyi munka területileg illetékes földgázelosztónál történő megrendelésére vonatkozó igényünket.

1. Az elvégzendő mérőhelyi munka**
Kérjük, jelölje x-szel az egyes sorok végén lévő üres cellában a megrendelni kívánt mérőhelyi munkát.
Ha az átalakítás teljesítményváltozással jár (e) pont, akkor kérjük, hogy az új teljesítményt is tüntesse fel.

a)

Ellenőrző leolvasás megrendelése.

b)

Átalakítás miatti mérő leszerelése, teljesítményváltozás nélkül.

c)

Átalakítás miatti mérő felszerelése, teljesítményváltozás nélkül.

d)

Átalakítás miatti mérő leszerelése, teljesítményváltozással.

e)

Átalakítás miatti mérő felszerelése, teljesítményváltozással:
a.) A lecserélendő gázmérő névleges teljesítménye:
b.)

m3/h
m3/h

Az igényelt gázmérő névleges teljesítménye:

f)

Szezonális plomba felszerelése.

g)

Szezonális plomba leszerelése.

h)

Mérőpontossági vizsgálat.

i)

Meghibásodás miatti mérőcsere.

j)

Fogyasztási hely végleges megszüntetése miatti mérőleszerelés.

2. A mérőhelyi munka kért (tervezett) dátuma vagy időszaka:

3. A felhasználási hely adatai: **
Felhasználási hely címe:

irányítószám

Mérési pont azonosító (POD)*

3

9

település, utca, házszám

N

Amennyiben mérőhelyi munkát több felhasználási helyet érintően is szeretne megrendelni, akkor kérjük, hogy felhasználási helyenként külön –
külön nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni és a részünkre megküldeni.
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4. Felhasználó cégadatai **
Felhasználó neve:
E2 azonosító*
Levelezési cím:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

5. Számlafizető adatai (Amennyiben a Felhasználó személyétől eltér)
Név:
Cím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:

6. Gázmérő(k) gyártási száma és aktuális mérőállása **
Kérjük, az alábbiakban adja meg a mérőhelyi munkával érintett gázmérő(k) pontos adatait:

Sorszám

Gázmérő gyártási száma

Mérőállás

Megjegyzés

1.
2.
3.
4.

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1117 Budapest, Infopark sétány 1.
Cégjegyzékszám: bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-048540 szám alatt

02

ENERGIA ÜZLETRE SZABVA

7. Felhasználó nyilatkozata **
Az E2 Hungary Zrt. a Felhasználó jelen megrendelését a fentiekben megadott adatokkal továbbítja a területileg illetékes földgázelosztónak.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a mérőhelyi munka megrendelését a területileg illetékes földgázelosztó elutasíthatja, amennyiben az hiányos,
vagy nem felel meg a földgázelosztó üzletszabályzatában foglaltaknak.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelni kívánt mérőhelyi munka elosztói díját, költségeit az illetékes földgázelosztó felé köteles megfizetni
a földgázelosztó mindenkori díjszabásának megfelelően.
A Felhasználó kérésére végzendő mérőhelyi munka elvégzésének pontos dátumát a földgázelosztó határozza meg az igényelt műszaki beavatkozás
ütemezésétől függően, amelyre az E2 Hungary Zrt.-nek közvetlen ráhatása nincsen. A földgázelosztó a mérőhelyi munka időpontjával kapcsolatban
közvetlenül egyeztet a Felhasználóval.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a mérőhelyi munka műszaki, technikai feltételeit az E2 Hungary Zrt. nem vizsgálja. A Felhasználó köteles a jelen
nyilatkozatában meghatározott adatok tekintetében bekövetkező változásról az E2 Hungary Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás
elmulasztásából eredő kárért az E2 Hungary Zrt.-t felelősség nem terheli.
Amennyiben a Felhasználó nem tulajdonosa a Felhasználási Helynek, akkor a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatot a Felhasználási Hely
tulajdonosának tudtával és beleegyezésével teszi meg.
Felhasználó kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

* Földgáz-adásvételi szerződésben és számlán szereplő adat
** Kötelezően kitöltendő adat

Kelt:

,

év

hó

nap

Felhasználó cégszerű aláírása
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