
amely létrejött egyrészt

Ügyfél név (referencia szám)                                                                                                                                                                                                  

születési hely                                               születési év                               hónap                                     nap              

anyja neve                                                                                                                                                                                                                             

Lakcím:

ir.szám             város, község*                                    út, utca, tér*                                 sz. /hrsz.*              em./fsz., ajtó        

telefonszám                                                                            

- a továbbiakban „Adós” - 
másrészt

„az OPUS TITÁSZ Zrt.:                                                                                                                                                     ”

székhely                                                                                                                                                                                                                                              

cégjegyzékszéma                                                                 adószáma                                                                                                        

- továbbiakban „Társaság” -  
képviseli: E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

székhely                                                                                                                                                                                                                                       

cégjegyzékszéma                                                                 adószáma                                                                                                        

- a továbbiakban együttesen „Felek” - 
között, az alábbiak szerint:

1. Az Adósnak                                                                                                                                                                                                                                                                jog

címen                                                                                                            , -Ft, azaz                                                                                                                                                                                                    
forint tartozása áll fenn a Társasággal szemben, - az alábbi számlánkénti részletezés szerint - mely 
összegú tartozást a jelen Megállapodás aláíráséval - mind az egyes számlákat illető összegsze-
rűségében, mind pedig összességében -, Adós a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:26 §-ban foglaltak szerint elismer. 

Számlák részletezve:

* Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!

Referencia szám Tőkeösszeg Fizetési határidő Követelés jogcíme

Részletfizetési megállapodás

E.ON 
Ügyfélszolgálati Kft.

Telefonos 
ügyfélszolgálat: 
T: 06 52/569 400
M: 06 30/344 72 00 

Levelezési cím: 
7602 Pécs, Pf. 197. 
aramhalozat@eon.hu
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2. A felek megállapodnak, hogy az Adós a jelen megállapodás 1. pontjában részletezett tartozásét az 
alábbiak szerinti részletekben köteles kiegyenlíteni:

A Társaság bankszámla-száma, melyre az Adós köteles megfizetni a Tartozást:

OPUS TITÁSZ Zrt.,

3. Az Adós a jelen megállapodás 1. pontjában részletezett tartozásénak kiegyenlítését a 2. pontban 
foglaltak szerint vállalja. 

4. A Társaságnak az Adós felé fennálló, jelen megállapodás által nem érintett egyéb követelései a 
számlákon jelzett fizetési határidőben esedékesek. 

5. Amennyiben fizetési kötelezettségét az Adós a jelen megállapodás 2. pontja szerinti határidőben 
nem teljesíti, a még fennálló hátralékos összeg az elmulasztott határidőt követő napon azonnal 
és egyösszegben vélik esedékessé, valamint a Társaság külön felszólítás nélkül, haladéktalanul 
kezdeményezi a teljes fennálló Tartozás és járulékainak jogi úton történő behajtását. 

6. A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás vonatkozásában a teljesítés időpontjának a Társaság 
számláján történő jóváírás napját tekintik. 

7. A jelen megállapodás megkötése, valamint jelen ügylettel kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtétele során a Társaság képviseletében megbízás alapján E.ON Ügyfélszolgálati Kft. jár el. 

A Felek a jelen Megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 2 példányban jóváhagyólag írták alá.

kelt                    év                 hó                             nap         
Debrecen,

 év                      hó                               nap       

Adós                                                                                         E.ON Ügyfélszolgálati Kft.                                                                                       
képviseletében: (kiírt név(ek)):               képviseletében: (kiírt név(ek)):

Az Adós aláírása előttünk, mint tanúk előtt történt:

1. tanú neve                                                                             2. tanú neve                                                                                                       

1. tanú aláírása                                                                       2. tanú aláírása                                                                                                   

lakcíme                                                                                    lakcíme                                                                                                                  

személyi azonosító okirat (szem. ig., útlevél* ) száma     személyi azonosító okirat (szem. ig., útlevél* ) száma                                                                              

 * Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!

ssz. Tartozás Részlet összege Fizetési határidő

1.

2.

3.

4.

Részletfizetési megállapodás

E.ON 
Ügyfélszolgálati Kft.

Telefonos 
ügyfélszolgálat: 
T: 06 52/569 400
M: 06 30/344 72 00 

Levelezési cím: 
7602 Pécs, Pf. 197. 
aramhalozat@eon.hu
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