
Megállapodás számlafogadó beállításáról 
és az új fizető kötelezettségvállalásáról
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Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki.

1. A szerződő fél adatai: 

név      előző (születési/leánykori) neve  

születési hely      év   hónap   nap

anyja neve     telefonszám

adószám      cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma

1.1 Felhasználási (fogyasztási) hely pontos címe (emelet, ajtó):

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

2. Jelenlegi számlafogadó / fizető adatai (ha nem egyezik meg a szerződő fél adataival):

név      előző (születési/leánykori) neve  

születési hely      év   hónap   nap

anyja neve     telefonszám

számlázási cím      cégjegyzékszám

adószám      cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma

aláírás

3. Kérjük, jelölje be a megfelelőt:       Új számlafogadó        Új fizető    
Ha társasházi közös képviselő szeretne eltérő fizető lenni, kérjük, mellékelje igazolásként a társasházi
lakógyűlés jegyzőkönyvét. 
A fizető és a szerződő fél felelőssége a számlák, díjak, kamatok megfizetéséért egyetemleges.

név      előző (születési/leánykori) neve 

születési hely      év   hónap   nap

anyja neve     telefonszám 

számlázási cím      cégjegyzékszám                adószám 

aláírás      dátum

4. Csak fizetőváltozás esetén töltendő! Fizetőváltozás dátuma:                   év                               hónap          nap

Fogyasztásmérő(k) gyári száma     állása  

szerződő fél aláírása

5. Várható havi fogyasztás (részszámla):*

Nappali/általános (A1):   kWh Időszakos (B) (éjszakai/vezérelt):  kWh

Két zónaidős (A2):    kWh H tarifa:     kWh
*Kitöltés hiányában a részszámla mennyiségét 100 kWh/hó értékre állítják be.

Várható havi fogyasztás Mindigannyi választása esetén:   m3/hó
(*Kitöltés hiányában a részszámla mennyiségét 50 m3/hó értékre állítják be.)

Felhasználó azonosító: E.ON Energiaszolgáltató Kft.

Telefonos ügyfélszolgálat
Lakossági ügyfelek (lak.)
h–p 7.30-20.00
Üzleti ügyfelek (üzl.)
h-sz, p 8.00-16.00; cs 8.00-20.00

Az E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/ 545 545
M (lak.): 06 20/ 30/ 70/ 45 99 600
T (üzl.): 06 40/ 20 99 20
F (lak., üzl.): 06 72/ 501 208

Az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/ 220 220
M (lak.): 06 20/ 30/ 70/ 45 99 666
T (üzl.): 06 40/ 20 99 20
F (lak., üzl.): 06 96/ 521 810

Az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/ 210 210
M (lak.): 06 20/ 30/ 70/ 45 99 622
T (üzl.): 06 40/ 20 99 20
F (lak., üzl.): 06 52/ 511 123

Az E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/ 444 000
M (lak.): 06 20/ 30/ 70/ 45 99 711
T (üzl.): 06 40/ 20 99 20
F (lak., üzl.): 06 93/ 310 802

Az E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/ 22 00 22
M (lak.): 06 20/ 30/ 70/ 45 99 722
T (üzl.): 06 40/ 20 99 20
F (lak., üzl.): 06 72/ 503 100

Levélcím
Lakossági és üzleti
7602 Pécs, Pf. 197

araminfo@eon.hu
gazinfo@eon.hu

E.ON Közigazgatási Vonal
h-cs 7.30-16.00; p 7.30-13.30
T: 06 40/ 200 950
F: 06 96/ 521 735
Levélcím
9002 Győr, Pf. 205.

kozigazgatas@eon.hu

www.eon.hu
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