Ügyfélváltozás bejelentése
Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
Felhasználási hely (ingatlan) adatai:
ir.szám* település*

út/utca/tér*

Átadás-átvételi mérőállások leolvasási dátuma:*

sz./hrsz.* em./fsz.*,ajtó

év

Fogyasztásmérő(k) gyári száma*		

hónap

nap

Leolvasott mérőállás*

E.ON Energiakereskedelmi Kft.
www.eon.hu
araminfo@eon.hu
Telefonos ügyfélszolgálat
Lakossági ügyfelek
h, k, cs, p 8.00-18.00
sz 8.00-20.00
Áram ügyintézés
Lakossági ügyfelek
T: 06 52/ 512 400
M: 06 20/30/70 45 99 600

Egyetemes szolgáltatási szerződés felmondása (elhalálozás esetén is töltendő!)**
Felmondó adatai:

Levélcímünk
7602 Pécs, Pf. 197

Felhasználó azonosító:*

név*

születési név

születési hely*

születési év*

anyja neve*

telefonszám

cégjegyzékszám

adószám

hónap*

nap*

A lefotózott nyomtatványt
küldje el nekünk az
araminfo@eon.hu címre.

Székhely címe:
ir.szám

település

út/utca/tér

elhalálozási hely*
Elhalálozás esetén az örökös adatai (végszámlához):

elhalálozási év*

név

anyja neve

születési hely

születési év

sz./hrsz.

em./fsz. ,ajtó

hónap*

nap*

hónap

nap

telefonszám
örökös aláírása
Végszámla postázási címe (szerződést felmondó / örökös):
ir.szám

település

út/utca/tér

sz./hrsz.

em./fsz. ,ajtó

Ha eltérő számlafogadó vagy eltérő fizető kapta eddig a számlákat, a végszámlát is az ő részére küldjük!
Meglévő kiegészítő szolgáltatások, amelyek számlázását egy másik E.ON-os szerződésén tudjuk folytatni:
Otthonangyal

Otthonangyal Csepp

Otthonangyal Partner

E.ON ÉletEnergia

Felhasználási hely címe, amelynek áramszámlájával együtt számlázhatjuk a szolgáltatást:
ir.szám

település

út/utca/tér

sz./hrsz.

em./fsz. ,ajtó

Egyetemes szolgáltatási szerződéskötési igénybejelentés (új felhasználó tölti ki)*
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Új ügyfél adatai:

Felhasználó azonosító:*

(Kitöltendő, ha már rendelkezik E.ON - villamosenergia szerzodéssel.)

név*

születési név*

anyja neve*

telefonszám

cégjegyzékszám

adószám

Bővebb információ:

Székhely címe:
ir.szám

település

út/utca/tér

sz./hrsz.

em./fsz. ,ajtó

* Kötelező kitölteni.

** Elhunyt ügyfél esetén a szerződés felmondása nem értelmezhető, a felmondó adatainál az elhunyt ügyfél adatait kell kitölteni.
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Ügyfélváltozás bejelentése

születési hely, idő*

E.ON Energiakereskedelmi Kft.
www.eon.hu
araminfo@eon.hu

e-mail cím*

Telefonos ügyfélszolgálat
Lakossági ügyfelek
h, k, cs, p 8.00-18.00
sz 8.00-20.00

Levelezési cím, ha eltér a felhasználási helytől
Felhasználási hely rendeltetése:
Számlaküldés módja:
Fizetési mód:

családi ház

e-számla

társasházi lakás

garázs

e-mail

átutalás (bankkártya)

üdülő

egyéb

postai út

csoportos beszedés

csekk

(bankszámlaszám megadása szükséges a visszautaláshoz)

(csak postai úton történő számlaküldésnél)

E-számla vagy e-mailes számlaküldés esetén, és/vagy egyedi átutalás vagy csoportos beszedés esetén
választott fizetési határidő:

(1-25-e között)

-

Az Ön bankszámla száma:

Áram ügyintézés
Lakossági ügyfelek
T: 06 52/ 512 400
M: 06 20/30/70 45 99 600
Levélcímünk
7602 Pécs, Pf. 197

-

Bank neve:
Részszámla kiállításának módja:

átlagfogyasztás alapján

diktálás alapján

Várható havi fogyasztás (részszámla):
Nappali:

kWh vagy Ft**

Két zónaidős (A2):

kWh vagy Ft**

éjszakai:

kWh vagy Ft**

H tarifa:

kWh vagy Ft**

Előrefizetős mérő esetén a mérő cseréjét hagyományos mérőre ingatlantulajdonosként:
Nem tulajdonosként, de az ingatlantulajdonos hozzájárulásával:

Kérem

Kérem

A lefotózott nyomtatványt
küldje el nekünk az
araminfo@eon.hu címre.

Nem kérem

Nem kérem

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A telefonszámom és az e-mail címem megadásával hozzájárulok ahhoz,
hogy az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és az illetékes elosztói engedélyes társaság a szerződésből eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek
teljesítése céljából kezelje. Kötelezettséget vállalok a teljesített villamosenergia-szolgáltatás ellenértékének, valamint a szolgáltatással vagy annak
megszüntetésével kapcsolatban felmerült egyéb díjaknak, költségeknek határidon belüli kiegyenlítésére. Alulírott, szerződést felmondó kijelentem,
hogy jelen nyilatkozatommal az egyetemes szolgáltatási szerződésemet, valamint a hálózathasználati szerződésemet felmondom. Továbbá
megbízom az egyetemes szolgáltatót, hogy a hálózathasználati szerződés felmondása érdekében az elosztói engedélyesnél eljárjon.
Alulírott új fogyasztó megbízom az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-t mint egyetemes szolgáltatót a hálózati csatlakozási, hálózathasználati és
villamosenergia-vásárlási szerződéseim megbízottként történő, összevont kezelésére.

év

hó

Felmondó aláírása*

nap

Új ügyfél aláírása*

* Kötelező kitölteni.

** Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!
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Kitöltési útmutató – lakossági ügyfélváltozás bejelentése (villamos energia)
Végszámla: A végszámlát a szerződést felmondó ügyfél részére küldjük (vagy a nyomtatványon megadott örökös részére).
Ha a szerződéshez eltérő fizető/számlafogadó tartozott akkor a végszámlát az ő részére küldjük el.
Választott számlaküldési mód: Ha e-mailben kéri, mindenképpen adja meg email címét, csoportos beszedéssel vagy
átutalással tud fizetni. Ebben az esetben postai úton nem küldünk számlát.
Választott fizetésmód: Ha az e-számlát választja akkor az online ügyfélszolgálatunkon történő regisztráció után
megtekintheti és kifizetheti számláját bankkártyával, papír alapú számlát nem küldünk.
Ha csoportos beszedést választ, akkor elküldjünk Önnek a szolgáltatás aktiválásához szükséges nyomtatványt. A
csoportos beszedéssel történő fizetés csak magyar bankszámlaszámmal lehetséges.
Bankkártyás fizetési lehetősége online ügyfélszolgálatunkon van, vagy e-mailes számlaküldés esetén az e-mailben lévő
hivatkozásra kattintva.
Várható havi fogyasztás (részszámla): A fogyasztását vagy kwh-ban vagy forintösszegben adja meg. A kitöltés hiányában
a részszámla mennyiséget 150 kWh/hó értékre állítjuk be.
Választott havi részszámla: Az átlagfogyasztáson alapuló részszámla (átalány) esetén minden hónapban azonos összegről
kap számlát és nem kell rendszeresen bejelentenie a mérőállást. Ha a számla 5080 Ft alatti összegről szól, akkor azt csak
akkor küldjük meg, amikor a fogyasztás eléri ezt az összeget. Diktálás esetén havonta várjuk Öntől aktuális mérőállását.
Ezt megteheti online, sms-ben, vagy automata mérőállásrögzítő vonalunkon.

Bővebb információ:
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