T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

Átalánydíjjal elkerülhetők a kiugróan magas távhőszámlák
Az elmúlt évek változékony téli időjárása miatt a távfűtött lakásokban élőknek időnként fizetési
nehézséget okozhat egy-egy megnövekedett távhőszámla kiegyenlítése.
A havonta eltérő összegű fűtésszámlák elkerülése érdekében a T-Szol Zrt. továbbra is lehetőséget
biztosít lakossági ügyfelei részére a havi egyenletes összegű távhődíj-fizetésre, segítve ezzel a
családi költségvetés tervezhetőbbé tételét. Ehhez nincs más teendője, mint áttérni a kiszámítható
átalány típusú hődíj-számlázásra.
 Kiválaszthatja, hogy 8 vagy 12 hónapra elosztva szeretné-e fizetni a fűtési hődíjat, mindig
egyenlő összegben.
 A fizetendő fűtési díjat az előző három év átlagfogyasztása alapján állapítjuk meg.
 A tényleges fogyasztás elszámolására évente egy alkalommal, a májusi leolvasást követően
kerül sor.
 Az átalánydíjas fizetési mód választására minden év április 30-ig van lehetőség.
Amennyiben ezt a díjfizetési módot szeretné választani, kérjük, töltse ki a jelen levelünk hátoldalán
található igénybejelentő lapot, és küldje el nekünk postán (2800 Tatabánya, Győri út 23.) vagy adja
le személyesen a T-Szol Zrt. ügyfélszolgálatán (2800 Tatabánya, Fő tér 18/E).

Amennyiben Ön már átalánydíjas fogyasztónk, választása természetesen
továbbra is érvényben van, nem szükséges kérelmét ismét elküldenie!
Ha még nem átalánydíjas fogyasztónk, de kérelmét időközben már leadta
munkatársainknak, ezt a nyomtatványt nem szükséges ismételten kitöltenie,
2019. júniustól az abban jelölteknek megfelelően történik a számlázás.
A kérelem benyújtásának határideje: 2019. április 30.

Részletes tájékoztatás személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban a Tatabánya, Fő tér 18/E szám
alatt, illetve a 34/600-700-as telefonszámon kérhető.

Váltson Ön is átalánydíjra
a tervezhető és biztonságos számlafizetés érdekében!

Cím: 2800 Tatabánya, Győri út 23., Telefon: (34) 316-022, Fax: (34) 331-410
Honlap: www.tszol.hu, Elektronikus levelezés: titkarsag@tszol.hu
Ügyfélszolgálat: 2800 Tatabánya, Fő tér 18/E.
Hétfő: 7:00-19:00, Kedd: 8:00-14:00, Szerda: 9:00-17:00, Csütörtök: 10:00-17:00, Péntek: 8:00-12:00
Telefon, hibabejelentés: (34) 600-700
Hibabejelentési közvetlen vonal: (34) 200-288
Cégjegyzékszám: 11-10-001426, Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

Átalány típusú hődíj-számlázási kérelem
Alulírott ______________________________________________________________ (név)
azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a
Tatabánya, ___________________________________________________________ szám
alatti lakás hődíját átalány típusú számlázással kívánom fizetni.

 12 havi díjfizetési módot választom

 8 havi díjfizetési módot választom

Feltételek:





hődíj előleg: az előző 3 év átlagfogyasztásából számítva
12 havi díjfizetés esetén: június 1-től következő év május 31-ig
8 havi díjfizetés esetén: október 1-től következő év május 31-ig
a hődíj elszámolás: évente egy alkalommal, májusi leolvasást követően
díjfizetési mód változtatása egy évben egyszer, április 30-ig igényelhető

Ügyfél adatai:

ügyfél azonosító:

U



név: _____________________________________________________________________
születési név: ______________________________________________________________
anyja neve: _______________________________________________________________
születési hely, idő: __________________________________________________________
felhasználási hely (lakás) adatai: felhasználási hely azonosító: F



egyedi mérés esetén a hőmennyiségmérő gyári száma: ____________________________
költségosztó:

 van

 nincs

Amennyiben Ön bérlő a kérelmet csak a tulajdonos hozzájárulásával fogadjuk be.
(A nyomtatvány letölthető honlapunkról vagy személyesen átvehető az ügyfélszolgálaton.)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.
Tatabánya, 20 __ . ______________

_______________________
díjfizető aláírása
_______________________
díjfizető telefonszáma

___________________________
tulajdonos aláírása
20 __ . _______________

__________________________________
díjfizető értesítési címe
_______________________
átvevő ügyintéző

