VILLAMOSENERGIASZÁMLA-MAGYARÁZÓ
Utaláskor ezt kell a közlemény
rovatba írni, hogy azonosítsa
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Változhat, utaláskor az
aktuális villamosenergia
számlán szereplő bankszámlaszámot kell megadni.

Az Ön által korábban
megadott levelezési cím,
amelynek változását azonnal
jelezze felénk.

MINTA MÁTÉ
Szeged
Minta u. 1.
6720

A felhasználás helyétől függ,
hibabejelentés esetén a saját
villamosenergia-számláján
található telefonszámot hívja.
A pénz beérkezésének
határideje, a csekket minimum
két munkanappal korábban
kell feladni.

Az adott felhasználási helyen
szerződött ügyfél ezt a számot
készítse elő ügyintézéshez!

Felhasználó azonosító száma: 1000000000
Felhasználó neve: MINTA MÁTÉ
Felhasználó címe: 6720 Szeged
Minta u. 1.
Felhasználási hely címe: 6720 Szeged
Minta u. 1.

A felhasználó adatai és a felhasználási hely címe.

A 2022. augusztus 1-je utáni számlákon új adatokat
jelenítünk meg a rezsiboxban!

Az elszámolt időszakban fogyasztott villamosenergia
mennyiség (kWh) alapját képező induló és záró mérőállások különbözetéből kiszámíFelhasználási
hely azonosítója
tott érték.
A lakossági fogyasztók villamosenergia-fogyasztását a
következő árszabások szerint
számoljuk el: az egésznapos
mérésen jelzett fogyasztását
1320 kWh éves elfogyasztott mennyiségig kedvezményes, az ún. „kedvezményes
A1”, az egésznapos mérésen jelzett fogyasztását évi
1320 kWh éves elfogyasztott mennyiség felett, az ún.
„általános A1” alapján és a
vezérelt mérésen jelzett fogyasztását az ún. „B Alap”
vagy „B Komfort” árszabás
szerint számoljuk el.
A számlázott energia meny-
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Bruttó (áfát is tartalmazó)
megtakarítás. Ha Ön 2013.
január 1-jét követően lett az
ügyfelünk,
akkor
a
megtakarítás a szerződés
kezdete és az ezen számlán
szereplő elszámolási időszak
vége közötti időszakra
vonatkozik.

A felhasználási hely szerinti
illetékes elosztói engedélyes,
akit a hálózattal, csatlakozással, fogyasztásméréssel kapcsolatos ügyekben kell keresnie.

Leolvasás módja (LM) lehet:
Leol – leolvasás elosztói engedélyes által;
Becs – becsült;
Dikt – fogyasztó által diktált;
Ell – elosztói ellenőrzés
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2022. július 31-ig érvényes

A villamos energia felhasználási helyre szállításáért a fogyasztás mennyisége alap-

A számlarészletező táblázat
alatt található a szerződéses
folyószámla egyenlege. Ha az
összeg tartozást mutat, akkor
intézze.
A tájékoztató adatok közt tüntetjük fel a következő éves leolvasás és a mérőcsere tervezett időpontját.

Az éves elszámoló számlában elszámolt fogyasztás
alapján kalkulált, a következő elszámolási időszakra beállított átlagos havi mennyiség. Ha az elszámolás több
árszabást tartalmaz, akkor
árszabásonként adunk becsült mennyiséget.
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Az aktuális elszámolási
időszak és az azt megelőző elszámolási időszak fogyasztásának hányadosa
százalékban kifejezve.
Az előző elszámolási időszakhoz viszonyított energiafelhasználás: ha 100%
alatt van, csökkent, 100%
felett nőtt, 100% esetén nem
változott.

Az éves elszámoló számlával záródó időszakban kibocsátott részszámlák felsorolása. A részszámlák
bruttó összegét az elszámoló számla összegéből levonjuk akkor is, ha az nincs
kiegyenlítve, így kérjük, elle-

A felhasználási helynek az
éves átlagos lakossági felhasználás 2275 kWh-s értékéhez viszonyított energiafelhasználása.
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