
A megrendelő adatai: 

rendszerhasználó/felhasználó neve           előző (születési/leánykori) neve                   anyja neve                     

személyi azonosító okirat (szem.ig útlevél*) száma    születési hely                               születési idő                 

értesítési címe                                                                                 telefon/fax             e-mail                                        

ir.szám            város, község*               út, utca, tér*                      házszám    em./fsz., ajtó    helyrajzi szám                    

mérő gyári száma                                                  mérő gyári száma                                                                                      

Az elvégzendő munka pontos helye: 

ir.szám            város, község*               út, utca, tér*                      házszám    em./fsz., ajtó    helyrajzi szám                    

Előrefizetős mérő esetén kérem a mérő cseréjét hagyományos mérőre:
o tulajdonosként  o nem tulajdonosként, de a tulajdonos hozzájárulásával

Az elvégzendő munka jellege:
o mérőleszerelés
o mérőcsere előre fizetős mérőre
o távlehívható fogyasztás mérő cseréje
o kismegszakító csere „B” helyett „C” karakterisztikájú változatlan teljesítményen
o szakfelügyelet biztosítása
o mérőcsere előre fizetős mérőről
Milyen okból:

                                                                                                                                                                                                   

Feszültség mentesítés
csatlakozó vezeték típusa:
o földkábel o légkábel o légvezeték

Mérőleszerelés, feszültségmentesítés időtartama: (max. 30 nap)

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

Mérőleszerelés, feszültségmentesítés oka:

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

Felhasználó(k) részére, kérésére végzett tevékenységek díjtételeit megtalálja az Elosztói 
Üzletszabályzat 5. számú függelékében. 
A megrendelt szolgáltatás díját megfizetem. 
Kijelentem, hogy a jelen dokumentumban harmadik személyekre vonatkozóan megadott sze-
mélyes adatok tekintetében rendelkezem a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti felhatal-
mazással az adatkezelésre, így az illetékes elosztó felé történő adattovábbításra, továbbá biztosítom 
az illetékes elosztó általi adatkezelés jogszerűségét.

kelt                                      év                 hó                      nap                        ügyfél aláírása, céges bélyegző        

Adatvédelmi tájékoztatás: A villamos energia szolgáltatás biztosítása, a hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt sze-
mélyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.opustitasz.hu/adatvedelem honlapon Adatkezdési Tájékoztatóinkban és ügyfélszol-
gálati irodáinkban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó 
tájékoztatást a www.opustitasz.hu/adatvedelem honlapon Ugyintézö telefonos hangfelvételre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóink-
ban és az ügyfélszolgálati irodáinkban érheti el. 

* Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!

felhasználó azonosító szerződés száma

Fogyasztói szolgáltatás megrendelő

Érkezett                                                

Iktatási szám                                               

Partnerszám                                               

Felhasználási hely száma                                                

Ügyintéző                                                

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

www.opustitasz.hu
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