
Ügyfélváltozás bejelentéseÜgyfélváltozás bejelentése

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

Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

Felhasználási hely (ingatlan) adatai:

ir.szám           település*                                                                                 út/utca/tér*                      hsz.*         hrsz.*       em./fsz.*, ajtó

Átadás-átvételi mérőállások leolvasási dátuma:*

                                                                                                                          év                        hónap                                        nap      

Fogyasztásmérő(k) gyári száma* Leolvasott mérőállás*

   

   

Hálózathasználati szerződés felmondása (elhalálozás esetén is töltendő!)

Felmondó adatai: Felhasználó azonosító:  

 Mérési pont azonosító:  

név*                                                                                                               születési név                                                                              

születési hely*                                                                                             születési év*          hónap*                                   nap*          

anyja neve*                                                                                                  telefonszám                                                                                  

cégjegyzékszám*                                                                                       adószám*                                                                                      

Végszámla postázási címe (szerződést felmondó / örökös):

ir.szám           település*                                                                                 út/utca/tér*                      hsz.*         hrsz.*       em./fsz.*, ajtó

Ha eltérő számlafogadó vagy eltérő fizető kapta eddig a számlákat, a végszámlát is az ő részére küldjük!

Elhalálozás esetén kitöltendő:   

elhalálozási hely*                                     elhalálozási év*              hónap*              nap*            

Az örökös adatai (végszámlához): 

Elhalálozás esetén kötelező megadni.

név                                                                                                                anyja neve                                                                                  

születési hely                                                                                              születési év           hónap                                    nap           

telefonszám                                                                                               örökös aláírása                                                                                  
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Hálózathasználati szerződéskötési igénybejelentés**

Új ügyfél adatai:                                                             Felhasználó azonosító:                                                                                

                                                                                            (Kitöltendő, ha már rendelkezik villamosenergia szerződéssel.)

név*                                                                                                               születési név                                                                              

születési hely*                                                                                             születési év*          hónap*                                   nap*          

anyja neve*                                                                                                  telefonszám                                                                                  

cégjegyzékszám*                                                                                       adószám*                                                                                     

Székhely címe:*

ir.szám           település*                                                                                 út/utca/tér*                      hsz.*         hrsz.*       em./fsz.*, ajtó

Levelezési cím, ha eltér a felhasználási helytől

Eltérő számlafizető vagy számlafogadó megadása:  eltérő számlafogadó   eltérő számlafogadó és fizető

Eltérő számlafizető/fogadó felhasználó azonosítója:

eltérő számlafogadó/fizető neve                                                           születési név                                                                                 

anyja neve                                                                                                    telefonszám                                                                              

ir.szám           település*                                                                                 út/utca/tér*                      hsz.*         hrsz.*       em./fsz.*, ajtó

születési hely, idő                                                                                       e-mail cím                                                                               

ir.szám           település*                                                                                 út/utca/tér*                      hsz.*         hrsz.*       em./fsz.*, ajtó

cégjegyzékszám*                                                                                       adószám*                                                                                    

Székhely címe:*

ir.szám           település*                                                                                 út/utca/tér*                      hsz.*         hrsz.*       em./fsz.*, ajtó

Levelezési cím, ha eltér a felhasználási helytől

Felhasználási hely rendeltetése és célja:

 lakossági célú felhasználás:  lakás/ház  garázs üdülő/nyaraló  zártkert/pince/tanya

 fogyasztói közösség (lakossági):  társasházi közösség

 nem lakossági célú felhasználás:  iroda/üzlet  ipar/üzemi terület
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Számlaküldés módja:     e-számla      e-mail számla      postai út

Fizetési mód:      átutalás (bankkártya)       csoportos beszedés      csekk

(bankszámlaszám megadása szükséges a visszautaláshoz)                     (csak postai úton történő számlaküldésnél)

Az Ön bankszámla száma:                                                         

Bank neve:                                                                                     

Várható éves fogyasztás (mértékadó éves fogyasztás):

Nappali:                                                 kWh     éjszakai :                                                 kWh

Idősoros felhasználási hely esetén igényelt szerződött teljesítmény (kW):***                                          

Fordulónap (hónap, nap):***                                          

Előrefizetős mérő esetén a mérő cseréjét hagyományos mérőre ingatlantulajdonosként vagy ingatlantulajdonos 

hozzájárulásával:     Kérem     Nem kérem

év            hónap                            nap      

Felmondó aláírása* (Kivéve elhalálozás esetén)                                Új ügyfél aláírása*                                      

                                                                                                                         Eltérő számlafogadó/számlafizető aláírása*    

* Kötelező kitölteni.                      

** Amennyiben ezt választja, kérjük, a nyomtatványhoz csatolja a választott energiakereskedő által kiadott befogadó nyilatkozatot.

*** Kitöltés hiányában a hálózathasználati szerződésben megadott rendelkezésre álló teljesítmény értéke lesz érvényes. A teljesít-

ménydíj fizetés alapja a hálózathasználati szerződésben rögzített legmagasabb lekötött (szerződött) teljesítmény (kW). Kitöltés 

hiányában a fordulónap a szerződéskötés hónapjának első napja. A későbbiekben a lekötött (szerződött) teljesítmény értéke 

fordulónapon csökkenthető.


