EGYETEMES VILLAMOSENERGIA-SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEJELENTŐ
Alulírott (Igénybejelentő)
Név1 / Megnevezés2: ........................................................................................................
Születési név1 / Rövidített cégnév2: ...................................................................................
Születési hely és idő, anyja születési neve1: ......................................................................
Lakcím1 / Székhely2: .........................................................................................................
Adószám1a,2: ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗–‗–‗ ‗
Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám)1a,2: ....................................................................
Bankszámlaszám3: ............................................................................................................
ezúton bejelentem, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től egyetemes villamosenergiaszolgáltatást kívánok igénybe venni. Kérem az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t, hogy
szíveskedjen a szolgáltatásra szerződéskötési ajánlatot tenni.
Kérem a hálózathasználati szerződésem MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint megbízott
által történő kezelését. Tudomásul veszem, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jelen
megbízásom alapján – amennyiben az igénybejelentéssel érintett felhasználási hely tekintetében
megkötött hálózathasználati szerződéssel nem rendelkezem – a hálózathasználati szerződés
megkötésével kapcsolatos ügyintézés során a területileg illetékes elosztónál a nevemben teljes
jogkörrel eljár, és ennek során a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adataimat
részére átadja.
 Kérjük jelezze X-szel, ha már rendelkezik hálózathasználati szerződéssel az
igénybejelentéssel érintett felhasználási hely tekintetében. Kérjük a szerződést
felhasználóváltozás miatti igénybejelentés esetén mellékelje.
1.

Igénybejelentés oka

 új bekapcsolás  felhasználóváltozás  kereskedőváltás  ideiglenes
vételezés
2.






3.

Villamosenergia-felhasználás célja
lakossági célú felhasználás: természetes szermély saját háztartása (egy felhasználási
helyet képező lakóépület, lakás, üdülő, hétvégi ház, lakossági célra használt garázs)
fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, ÉS a vásárolt villamos energiával nem folytat
jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet
fogyasztói közösség (lakossági célú felhasználása): a lakóépületben a műszakilag
megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára
szolgáló helyiségek számát, ÉS a villamos energia vásárlása a lakóépület közös
fogyasztásának céljára történik
nem lakossági célú felhasználás: a villamos energia vásárlása a fenti esetek egyikének
sem felel meg
Kapcsolattartás
Értesítési cím1,2 (ha eltér a lakcímtől / székhelytől): ................................................................
Telefonszám4: ........................................................................................................................
E-mail-cím4: ...........................................................................................................................
A telefonszám / e-mail-cím megadásával az Igénybejelentő hozzájárul, hogy vele az MVM
Next Energiakereskedelmi Zrt. a kapcsolatot telefonon / elektronikus úton tartsa.

4.

Felhasználási hely adatai
Cím1,2: ....................................................................................................................................
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Mérési pont azonosító1,2,5: .....................................................................................................
Használat jogcíme1,2:

 tulajdonos  bérlő  egyéb ................................................

Mérőberendezés(ek) gyári száma és állása (Kérjük, jelölje X-szel, ha nincs
mérőberendezés.)
Sorszám
Mérő gyári szám1,2
Mérőállás1,2
Dátum1,2
1.
..................................... ...................................... ......................................
2.
..................................... ...................................... ......................................
3.
..................................... ...................................... ......................................
4.
..................................... ...................................... ......................................
5.
..................................... ...................................... ......................................
6.
..................................... ...................................... ......................................
Felhívjuk a figyelmet, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jogosult az elosztó
helyszíni ellenőrzésének eredménye alapján az adatokat módosítani.
5.

Igényelt teljesítmény (új bekapcsolásnál és ideiglenes vételezésnél kötelezően töltendő)
Igényelt minden napszaki teljesítmény:
L1:………….A;
L2:…………A;
L3:…………A
Igényelt vezérelt teljesítmény: L1:………….A;
L2:…………A;
L3:…………A

6.

A felhasználási helyen igényelt egyetemes szolgáltatói árszabás

 ”A1” általános, egy zónaidős árszabás
 ”A2” általános, két zónaidős árszabás

 “B Alap” időszakos, vezérelt árszabás
 “B Komfort” időszakos, vezérelt árszabás

(csak az MVM Démász Áramhálózati Kft. területén)

”A3” általános, két zónaidős árszabás

 “H idényjellegű”, egy zónaidős árszabás
Nyilatkozat hiányában az árszabás beállítására az Üzletszabályzat M.1. mellékletében
megadottak szerint kerül sor.
7.

Mértékadó éves felhasználás
…………................ kWh/év, mindennapszaki mérő
…………................ kWh/év, vezérelt mérő (Kérjük, jelölje X-szel, ha nincs ilyen mérőberendezés.)
téli …………... nyári ............... kWh/időszak, H-tarifás mérő (Kérjük, jelölje X-szel, ha
nincs ilyen mérőberendezés.)

8.

Számlaküldés módja
Elektronikus számla igényét szerződéskötést követően tudja jelezni ügyfélszolgálati
csatornáinkon keresztül, legegyszerűbb módon online ügyfélszolgálatunkon, mobil
applikánciónkon keresztül, regisztrációt követően.
A korszerű, papírmentes elektronikus számla előnyei:
 számláját bárhol és bármikor megtekintheti
 nincs kézbesítési idő, a számla megérkezéséről e-mailben értesíti a rendszer
 környezetkímélő

9.

Számlakiegyenlítés (fizetés) módja
 utalás vagy bankkártyás fizetés
 postai számlabefizetési megbízás (fehér csekk) (Kizárólag lakossági célú felhasználás
és papír alapú számla esetén választható.)
Csoportos beszedési megbízással történő fizetés a szerződéskötést követően
kezdeményezhető a számlavezető pénzintézetnél az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
azonosítójával, amely a számla 2. oldalán található, és a számla 3. oldalán található
szerződéses folyószámla számmal.
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10.

Rendelkezés túlfizetés kezeléséről
 Kérem, hogy ha az elszámolás eredményeként a szerződéses folyószámlámon 3000
forintot meghaladó túlfizetés keletkezik, annak összegét az MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt. a következő esedékes számlá(i)m fizetendő összegéből vonja
le. (Nyilatkozat hiányában az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a túlfizetést 8 napon
belül visszafizeti.)

11.

Szolgáltatás igényelt kezdeti időpontja: ............. év ............. hó ............. nap
Ideiglenes vételezés esetén a szolgáltatás utolsó napja: ............. év ............. hó .............
nap

12.

Fizető adatai (ha nem azonos az Igénybejelentővel)
Név1 / Megnevezés2: .............................................................................................................
Születési név1 / Rövidített cégnév2: ........................................................................................
Születési hely és idő, anyja születési neve1: ..........................................................................
Lakcím1 / Székhely2: .............................................................................................................
Értesítési cím1,2: ....................................................................................................................
Adószám1a,2: ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗–‗–‗ ‗
Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám)1a,2:.........................................................................
Bankszámlaszám3: .................................................................................................................
Telefonszám4: ........................................................................................................................
Kapcsolattartási e-mail-cím4: ..................................................................................................

A szerződéskötéshez kapcsolódó információk, így különösen az általános szerződési feltételek a
www.mvmnext.hu honlapról letölthetők.
Felek kijelentik, hogy a közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.
Kelt: ................................, 20.......... év ......... hó ...... nap
……………………………
Igénybejelentő
Tanú1:
Név: .........................................................
Lakcím: ....................................................
Aláírás: ....................................................

………………………………
Fizető
ha nem azonos az Igénybejelentővel
Tanú2:
Név: .................................................................
Lakcím: ............................................................
Aláírás: .............................................................

Az egyetemes villamosenergia-szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében
kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során
készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel
Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött
szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes
adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. A tájékoztatók a
http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az MVM Ügyfélkapcsolati Kft.,
illetve az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. látja el.
A villamosenergia-vásárlási szerződés megkötéséhez szükséges adat, ezért e célból az Általános Adatvédelmi
Rendelet (GDPR) 6. cikk. (1) bek. b) pontjában és/vagy a 2007. évi LXXXVI. törvény 62. § (1) bek. a) és k) pontjában
foglaltakra figyelemmel ezen adatot kérjük megadni (1természetes személyek, 1aegyéni vállalkozók, 2nem természetes
személyek esetén). | 3 Visszafizetés (10. pont) esetén pénzintézeti visszautaláshoz megadása kötelező. | 4 Önkéntesen
megadható, az érintett személy hozzájárulásával kezelt adat. | 5 A számla 3. oldalán, a mérési pont azonosító után,
zárójelben szereplő számsor. Új bekapcsolás esetén az elosztóval megkötött hálózati csatlakozási szerződésben
található.
1,2
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