Számlamagyarázatunk

1 A számla-típusok
A számla típusa lehet részszámla vagy elszámolószámla. A részszámlán a kalkulált havi
Számlamagyarázatunkban bemutatjuk Önnek azokat a tételeket, amelyek az
fogyasztása után ﬁzetendő díjak szerepelnek. Az elszámolószámla az elosztói engedélyes által
elszámoló- vagy részszámláján megjelenhetnek. Magyarázatunk a honlapunkon
leolvasott mérőállás alapján készül az éves elszámolását tartalmazza. A mért fogyasztás alapján
is megtekinthető.
kiszámított éves díjak és a részszámlákon már kiszámlázott díjak különbözete szerepel.
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Szolgáltató neve:
E.ON Energiakereskedelmi Kft.

is itt található. A GIRO kódra a csoportos beszedési megbízás igénybevételekor van szüksége.

Minta Manfréd
Mintafalu
Minta u. 11.
9999

Címe: HU-1134 Budapest, Váci út 17.
Adószám: 24765648-2-44
Bankszámlaszám:
10918001-00000059-37850159
hJ\IpOV]ROJiODWHOpUKHWĘVpJHL
Levelezési cím: 7602 Pécs Pf. 197.
GIRO kód: A13958147T410
Ügyfélszolgálat: 06 52/ 512 400
Hibabejelentés: 06 80/210 310
E-mail: araminfo@eon.hu
Internet: www.eon.hu
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Az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-re vonatkozó információk. A bankszámlaszám és a GIRO kód

Eredeti
1 / 4 oldal
Számla sorszáma: 123456789012 - Mintasorszám

Egyetemes szolgáltató számla
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Fizetési információk

Az elszámolt időszak, a ﬁzetendő összeg és a számla ﬁzetési határideje.
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A felhasználó adatai

Az ügyfél neve, címe és felhasználóazonosítója. A felhasználóazonosító elsősorban ügyintézés
során fontos. A felhasználási hely címe a villamosenergia-vételezés helye.
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Megtakarítási információk

Felhasználó neve:
Minta Manfréd

Az adott elszámolási időszakban a rezsicsökkentés következtében megtakarított összeg. Az

Felhasználó címe:
9999 Mintafalu
Minta u. 11.

elszámolt időszakban ﬁzetendő bruttó értékek különbözete.
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Felhasználási hely címe: Minta Manfréd
9999 Mintafalu Minta u. 11

A számlaﬁzetővel kapcsolatos információk

A számlát ﬁzető azonosítója, neve és címe. Ha a számlát nem a felhasználó, hanem eltérő ﬁzető
egyenlíti ki, akkor a számla az eltérő ﬁzető adatait tartalmazza.
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tatás miatt megegyezik a ﬁ zetési határidővel.
9 Fogyasztás összesen
Az elszámolás alapját képező mérőállások (induló állás, záró állás) különbözetéből kiszámított
aktuális fogyasztás, kWh mértékegységben. Az árszabás a hatályos árrendeletben meghatározott tarifa megnevezése. Meghatározza, hogy milyen egységárat kell alkalmazni a szolgáltatott
villamos energia elszámolására. A mérési pont azonosító a felhasználók fogyasztási helyének
egyértelmű azonosítására szolgáló, országos szintű egyedi azonosító.
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10 Mérőkön regisztrált fogyasztások
A táblázatban szereplő mérőállások („Induló mérőállás” és „Záró mérőállás”) különbözetéből
számítható ki az elszámolt időszakban elfogyasztott energia mennyiség, amit a „Fogyasztás”
oszlopban jelenítünk meg. Az „LM” oszlopban a leolvasás módja található. Az elszámolási
időszakban a mérőkön regisztrált fogyasztás az energiadíj egységár változása miatt kerülhet
megbontásra.
11 Energiadíj, rendszerhasználati díjak és pénzeszközök
Az energiadíj a számlában elszámolt fogyasztásért ﬁ zetendő díj. Az elszámolási időszakban az
energiadíj egységára változhat, amelynek oka a jogszabályból eredő egységárváltozás.
A rendszerhasználati díjak azon díjtételek, amelyek a hálózatok üzemeltetésének költségeire
nyújtanak fedezetet. Egyrészt a felhasznált villamosenergia-mennyiség arányában, másrészt
attól függetlenül ﬁzetendőek (alapdíj).
A táblázat tartalmazza a felhasználó részére adott támogatásokat, túlﬁzetéseket vagy bármilyen
egyéb, a ﬁ zetendő összeget befolyásoló tételt, jogcímenként feltüntetve.
12 Tájékoztató az aktuális folyószámla-egyenlegről
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege összesítve megmutatja, hogy az adott szerződéses folyószámlaszámhoz tartozó fogyasztási helyein összesítve fennáll-e tartozás vagy
túlﬁzetés. Az egyenlegbe az adott számla összegét is beleszámoljuk. Amennyiben tartozása van,
egyenlege pozitív, túlﬁzetés esetén pedig negatív előjellel jelenik meg.
13 Tájékoztató adatok
A következő leolvasás várható időpontja (részszámlás elszámolási mód esetén a következő
mérőállás leolvasás tervezett dátuma; diktálós elszámolási módnál pedig a következő mérőállás diktálásra rendelkezésre álló időintervallum), az alkalmazott rövidítések magyarázatát és a
fogyasztásra vonatkozó egyéb adatokat tartalmazza.
14 Energiafelhasználására és átlagfogyasztásra vonatkozó információk Energiafelhasználásának
aránya megmutatja, hogy a jelenlegi és az előző elszámolási időszak ener-giafelhasználása hogyan
viszonyul egymáshoz (százalékos érték). Amennyiben az Ön éves fogyasz-tása alacsonyabb a
lakossági átlagfogyasztáshoz képest, akkor 100% alatti értéket, ha magasabb, akkor 100% feletti
értéket lát a számlán.
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A teljesítés és számla kelte

A számla kelte a számla kiállításának dátumát jelenti, a teljesítés időpontja a folyamatos szolgál-
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Szerződéses folyószámla, ﬁzetési mód

A szerződéses folyószámla számát, a jelen számla sorszámát és a ﬁzetési módot (pl. csoportos
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15 Az energia audit
Az energia audit egy teljes körű átvilágítás. A szakemberek az épület helyszíni bejárása során
vizsgálják az elektromos és földgázüzemű berendezéseket, és javaslatot tesznek az épület
gazdaságosabb üzemeltetésére.
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Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák

Az elszámolási időszakban kibocsátott részszámlák sorszáma és végösszege.
17 A számla kiegyenlítésére vonatkozó információ
Amennyiben Ön eddig csekken egyenlítette ki számláit, és jelen számlát átutalással szeretné
ﬁzetni, akkor itt információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen azonosítóra hivatkozva, milyen
bankszámlaszámra utalja számlája összegét.

