Felhasználó azonosító:
Szerződés száma:

Elfogadó Nyilatkozat Otthonangyal Parázs szolgáltatási szerződés
1.
mint megrendelő levelezési címe:
ir.szám

város/község 				

út/utca/tér 		

anyja neve					

sz./hrsz.

év
születési ideje

		

em./fsz., ajtó
hónap

nap

E-mail címe
Kijelentem, hogy egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam az E.ON Energiakereskedelmi Kft. („Szolgáltató”) főbb adatairól
és az általa nyújtott Otthonangyal Parázs szolgáltatás („Szolgáltatás”) főbb jellemzőiről és a Szolgáltató az Általános Szerződési
Feltételek („ÁSZF”) szerint szerződéses ajánlatát a jelen Nyilatkozatban írtak szerint elfogadom.
2. Az Otthonangyal Parázs szolgáltatásai:
Szolgáltatások és termékek

Kiválasztott szolgáltatások

Gázkészülék karbantartás:
Információ adás és szakiparos ajánlása a következő szakmákban:
villanyszerelés, vízvezeték-szerelés, gázvezeték-szerelés, duguláselhárítás zárszerelés, üvegezés, tetőfedés. Az elvégzett munka
valamennyi költsége teljes egészében a Megrendelőt terheli.

Havi részlet

Teljes díj

Kazán
Kondenzációs kazán
db konvektor
(a megfelelő jelölendő)

Ft

Ft

Ft

Ft

Gázkészülék fellelhetőségi címe:
Megrendelem
Nem rendelem meg

CO vészjelző

3. Elismerem, hogy a Szolgáltatásra vonatkozó és a www.eon.hu/parazs weboldalon is folyamatosan elérhető és lementhető,
ügyfél-tájékoztatónak is minősülő ÁSZF-et a Nyilatkozat megtétele előtt, előzetesen megismertem.
4. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy:
(i) az általam választott Szolgáltatás díját havi egyenlő részletekben fizetem meg,
(ii) a Szolgáltatás részeként esetlegesen választott CO vészjelző árát havi egyenlő részletekben fizetem meg,
5. Kifejezetten felhatalmazom az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-t, hogy a villamos energia egyetemes szolgáltatási
szerződése(i)mmel kapcsolatos
(i) túlfizetés („Túlfizetés”) esetén, az engem, mint Megrendelőt terhelő szolgáltatás díjfizetési kötelezettséget mindaddig
a Túlfizetés terhére teljesítsék, amíg arra a Túlfizetés fedezetet nyújt és az egyetemes szolgáltatási szerződésem
valamilyen okból meg nem szűnik, és
(ii) tőke-, kamat- és egyéb tartozás („Tartozás”) esetén bármilyen jogcímen teljesített befizetéseimet (ide értve
a szolgáltatás díját is) mindaddig a Tartozásra számolják el, amíg a villamos energia egyetemes szolgáltatási
szerződésegyenlege Tartozást mutat.
Tudomásul veszem, hogy a fenti 5(i) szerinti felhatalmazást bármikor visszavonhatom és a Túlfizetés visszatérítését kérhetem.
6. Önkéntesen hozzájárulok, hogy az E.ON Energiakereskedelmi Kft. a jelen Nyilatkozatot, és az abban foglalt személyes
adataimat, a www.eon.hu/adatvedelem oldalon elérhető tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje az Otthonangyal Parázs
szolgáltatáshoz való csatlakozásom, a szolgáltatási szerződés hatályának kiterjesztése és teljesítése céljából, és mindaddig,
amíg a szolgáltatási szerződés alapján, vagy azzal összefüggésben igény érvényesíthető, vagy igényt érvényesítenek,
továbbá a jelen Nyilatkozatot, az abban foglalt személyes adataimat és az általuk nyilvántartott fogyasztói azonosítómat
továbbítsa az Europ Assistance Magyarország Kft. (1134 Budapest, Dévai u. 26-28, Cg. 01-09-565790), mint a Szolgáltató
asszisztencia szolgáltatója részére, a fent megjelölt célból. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a szerződés teljesítése
érdekében az ÁSZF-ben írtak szerint alvállalkozók részére továbbítsák.
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