Breakdown of bill

In this bill breakdown we will show you the items which may appear on your settlement or partial bill. The explanation of the bill can also be
viewed on our website. (www.eon.hu/hu/lakossagi/aram/szamlazasi-ugyek-fizetes).

1 Description of the type of bill
The bill type can be partial or settlement bill.
The partial bill includes the fees payable for your
calculated monthly consumption. The settlement bill is
prepared on the basis of the meter reading completed
by the licensed distributor and it includes the annual
settlement of your consumption. The settlement bill
includes the difference between the calculated annual
charges based on the metered consumption and the
fees already invoiced in the partial bills.
2 Company information
This field contains information regarding E.ON
Energiakereskedelmi Kft. In addition to contact
information, you can find bank account details and the
GIRO code here. The GIRO code is necessary when you
use direct debit payment method.

1 Villamos energia elszámoló számla
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Szolgáltató neve:
E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Minta Manfréd
Mintafalu
Minta u. 11.
9999

Címe: HU-1134 Budapest, Váci út 17.
Adószám: 24765648-2-44
Bankszámlaszám:
10918001-00000059-37850159
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
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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Payment information
This section contains the information most important
to you: the settlement period, the payment amount
and the payment deadline.
4 End user details
This is where the customer name and address and
user ID are listed on the bill. The user id is primarily
used for administration purposes. The site of usage is
the address where the electricity is used.

Eredeti
1 / 4 oldal
Számla sorszáma: 123456789012 - Mintasorszám

Egyetemes szolgáltató számla
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Elszámolási időszak: 2017.01.21 - 2018.01.15.

Felhasználó azonosító: 0123456789

Fizetendő összeg:

13 079 Ft

Felhasználó neve:
Minta Manfréd

Fizetési határidő:

2018.02.08.

Felhasználó címe:
9999 Mintafalu
Minta u. 11.
Felhasználási hely címe: Minta Manfréd
9999 Mintafalu Minta u. 11
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A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban
167 833 Ft
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása
- ebben az elszámolt időszakban:

41 419 Ft

- 2013.január 1-je óta összesen:

63 165 Ft

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

5 Savings information
This is where the amount saved as a result of
utility bill reduction is listed for the given accounting period. The savings amount is determined using the difference of the gross values in the
accounting period.

6 Information relating to the bill payer
The ID, name and address of the bill payer can be found here. If the bill is not paid by the user but by another bill payer, this part contains the
details of the bill payer.
7 The contractual current account, payment method
This field contains the contractual current account
number, the number of the current bill and the method
of payment (e.g. Direct debit, bank transfer, giro).
8 Completion and bill date
The bill date means the date of issue of the bill, while
the completion date is the same as the payment
deadline due to the continuous service.
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Vevő azonosító: 0123456789
Vevő neve:
Minta Manfréd
Vevő címe:
9999 Mintafalu
Minta u. 11.
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Szerződéses folyószámla: 99999999999
Számla sorszáma: 123456789012 - Mintasorszám
Fizetési mód: Csekk

Teljesítés időpontja: 2018.02.08
Számla kelte: 2018.01.20
A szolgáltatás megnevezése:
Villamos energia egyetemes szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Fogyasztás összesen: A1: 2 268 kWh
B: 1 764 kWh
Árszabás: Lakossági általános éves részszámla
Mérési pont azonosító: HU101010-10-S10101010101010101010

Elosztói engedélyes: E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mérő gyártási
Elszámolási
Induló
Záró
LM
Fogyasztás
Szorzó
Mennyiség
Total consumption
száma
időszak
mérőállás
mérőállás
(kWh)
1111111111/001 2017.01.21 44 173
46 311 Becs
2 138
1,000000
2138,000 kWh
2017.12.31
Actual consumption in kWh units calculated from the difference of the meter
readings which form the basis of settlement (starting reading,
1111111111/001 2018.01.01 46 311
46 441 Leol
130
1,000000
130,000 kWh
2018.01.15
closing reading). The pricing is the name tariff specified in the prevailing
price
regulations,
which
determine
the
applicable
unit
price
for
the
2222222222/001 2017.01.21 5
5 Becs
0
1,000000
0,000 kWh
2017.12.31
settlement of the electricity supplied.
2222222222/001 2018.01.01 5
5 Leol
0
1,000000
0,000 kWh
2018.01.15
The metering point ID is a unique, national identifier to clearly identify the users’
location of consumption.
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Egyetemes A1 kedvezményes

Tétel megnevezése

2017.01.21 - 2017.12.31

Fogyasztási
időszak

Mennyiség

1227,1780 kWh

Mértékegység

Nettó
egységár és
mértékegysége
13,84000 Ft/kWh

Egyetemes A1

2017.01.21 - 2017.12.31

910,6220 kWh

Egyetemes A1 kedvezményes

2018.01.01 - 2018.01.15

Egyetemes A1

2018.01.01 - 2018.01.15

Nettó érték
(Ft)

ÁFA (%) Bruttó érték
(Ft)

16 984

27

15,76000 Ft/kWh

14 351

27

74,7400 kWh

14,05000 Ft/kWh

1 050

27

55,4600 kWh

15,97000 Ft/kWh

886

27

Energiadíj összesen
Részszámlákban elszámolt
energiadíj
Fizetendő energiadíj összesen

33 271

27

42 254

-27 695

27

-35 173
7 082

5 576
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Elosztói forgalmi díj

2017.01.21 - 2017.12.31

2 137,8000 kWh

9,55000 Ft/kWh

20 416

27

Elosztói veszteségdíj

2017.01.21 - 2017.12.31

2 137,8000 kWh

2,22000 Ft/kWh

4 746

27

Kiegyensúlyozási díj

2017.01.21 - 2017.12.31

2 137,8000 kWh

0,36000 Ft/kWh

770

27

Vevő azonosító: 0123456789
Vevő neve:
Minta Manfréd
Vevő címe:
9999 Mintafalu
Minta u. 11.
Szerződéses folyószámla: 99999999999
Számla sorszáma: 123456789012 - Mintasorszám
Fizetési mód: Csekk

Teljesítés időpontja: 2018.02.08
Számla kelte: 2018.01.20
A szolgáltatás megnevezése:
Villamos energia egyetemes szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Breakdown of bill

Fogyasztás összesen: A1: 2 268 kWh
B: 1 764 kWh
Árszabás: Lakossági általános éves részszámla
Mérési pont azonosító: HU101010-10-S10101010101010101010

10 Consumption registered on meters
The differences of the meter readings listed in the
table (“Initial meter reading” and “Final meter reading”)
are used to calculate the energy consumed during
the billing period, which is listed in the “Consumption”
column. The “LM” column lists the reading method.
The consumption registered on the meters during the
billing period is broken down due to changes in energy
unit price.
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Energy price, system usage fees
The energy price is the fee payable for the
consumption accounted for in the bill. During the
billing period, there were changes in the energy unit
price due to legislation.

Fogyasztás
(kWh)
2 138

46 311

46 441 Leol

5
5
Fogyasztási
időszak

Szorzó

Mennyiség

1,000000

2138,000 kWh

130

1,000000

130,000 kWh

5 Becs

0

1,000000

0,000 kWh

5

0

1,000000

Mennyiség

Leol
Mértékegység

0,000 kWh

Egyetemes A1 kedvezményes

2017.01.21 - 2017.12.31

1227,1780 kWh

Nettó
egységár és
mértékegysége
13,84000 Ft/kWh

Nettó érték
(Ft)
16 984

27

Egyetemes A1

2017.01.21 - 2017.12.31

910,6220 kWh

15,76000 Ft/kWh

14 351

27

Egyetemes A1 kedvezményes

2018.01.01 - 2018.01.15

74,7400 kWh

14,05000 Ft/kWh

1 050

27

Egyetemes A1

2018.01.01 - 2018.01.15

55,4600 kWh

15,97000 Ft/kWh

ÁFA (%) Bruttó érték
(Ft)

886

27

33 271

27

42 254

-27 695

27

-35 173
7 082

Fizetendő energiadíj összesen

5 576

27

Elosztói forgalmi díj

2017.01.21 - 2017.12.31

2 137,8000 kWh

9,55000 Ft/kWh

20 416

27

Elosztói veszteségdíj

2017.01.21 - 2017.12.31

2 137,8000 kWh

2,22000 Ft/kWh

4 746

27

Kiegyensúlyozási díj

2017.01.21 - 2017.12.31

2 137,8000 kWh

0,36000 Ft/kWh

770

27

Átviteli díj

2017.01.21 - 2017.12.31

2 137,8000 kWh

1,83700 Ft/kWh

3 927

27

Elosztói forgalmi díj

2018.01.01 - 2018.01.15

130,2000 kWh

9,37000 Ft/kWh

1 220

27

Elosztói veszteségdíj

2018.01.01 - 2018.01.15

130,2000 kWh

2,40000 Ft/kWh

312

27

Kiegyensúlyozási díj

2018.01.01 - 2018.01.15

130,2000 kWh

0,40000 Ft/kWh

52

27

Átviteli díj

2018.01.01 - 2018.01.15

130,2000 kWh

1,58500 Ft/kWh

206

27

Elosztói alapdíj*

2018.01.01 - 2018.01.31

12,0000 hó

1 446,00000 Ft/év

1 446

27

Elosztói alapdíj*
2017.02.21 - 2018.01.31
Rendszerhasználati díjak
összesen
Részszámlákban elszámolt
rendszerhasználati díjak
Fizetendő rendszerhasználati
díjak összesen

12,0000 hó

474,00000 Ft/év

474
33 569

27
27

42 633

-28 847

27

-36 636

4 722

27

5 997

Nettó számlaérték összesen
Kerekítés
Bruttó számlaérték összesen**
Fizetendő összeg összesen
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10 298
13 079
13 079

ÁFA összesítő (Ft)
A számla ÁFA tartalma: 2 781 Ft
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A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:
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Tájékoztató adatok:
* Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg,
a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban
kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

13 Information
This section contains the expected date of the next
meter reading (in case of partial billing, the planned
date of the next meter reading; in case of meter
readings provided by the consumer, the period
available for providing the next meter reading), as well
as an explanation of the abbreviations used and other
data relating to consumption.

13 079 HUF

Következő leolvasás várható időpontja: 2018.03.22 +/- 3 nap
A fogyasztásmérő hitelességének lejárati ideje, illetve a mérőcsere tervezett időpontja:
2021.12.31 és 2021 (az elosztói engedélyes értesítése szerint) - mérő gyártási száma: 1111111111
2018.12.31 és 2018 (az elosztói engedélyes értesítése szerint) - mérő gyártási száma: 2222222222
AHK: adó hatályán kívül
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrzés.
Számla sorszáma: 123456789012 - Mintasorszám
Felhasználási hely: Minta Manfréd 9999 Mintafalu Minta u. 1.
A következő részszámla becsült mennyisége: (Mindennapszaki mérés (hatásos)) : 192 kWh
A következő részszámla becsült mennyisége: (Vezérelt mérés (hatásos)) : 0 kWh
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15 Energy audit
The energy audit is a complete screening during
which professionals carry out an on-site inspection of
the electric and natural gas fuelled equipment in the
building and make recommendations for the more
economical operation of the building.

Záró
LM
mérőállás
46 311 Becs

Részszámlákban elszámolt
energiadíj

The system usage fees include all fees which cover
the costs of network operation and these are payable
partly based on the proportion of the consumed
energy and partly independently of that (basic fee).
The table lists any subsidies granted to the consumer,
overpayments and any other items affecting the
amount to be paid, listed separately by title.

Information on energy usage and average 		
consumption
The ratio of the energy usage shows how the energy
consumption of the current and the previous billing
period relate to each other. If your annual consumption
is less than the average residential consumption, the
value is less than 100%, if it is more, the value shown on
the bill is over 100%.

Tétel megnevezése

Induló
mérőállás
44 173

Energiadíj összesen
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Information about current account balance
The current account balance on record shows
whether the consumption sites belonging to the given
contractual current account have any overpayment or
arrears. This also includes the amount of the current
bill. If there are arrears, the balance is positive and
in the case of overpayment, the amount is shown as
negative.

Mérő gyártási
Elszámolási
száma
időszak
1111111111/001 2017.01.21 2017.12.31
1111111111/001 2018.01.01 2018.01.15
2222222222/001 2017.01.21 2017.12.31
2222222222/001 2018.01.01 2018.01.15

Elosztói engedélyes: E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak): 128 %
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott): nőtt.
Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest (A1): 143 %
Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest (B): 161 %
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Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő
internetes honlapon található: www.eon.hu/energiahatekonysag
Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege:
Sorszám:
111111111111
121212121212

Számla végösszeg ( Ft )
6 923
12 402

Szerződésszám: 9999999999
Közösségi adószám: HU24765648
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Amennyiben számláját átutalással kívánja kiegyenlíteni:
Kérjük, számlája összegét a 9999999999999999999999 azonosítóra hivatkozva a 10918001-00000059-37850159 bankszámlaszámra utalja.

16 The partial bills accounted for in the settlement bill
This includes the serial number and the total amount
of the partial bills issued in the billing period.
17 Information about the settlement of the bill
If you have, up to now, settled your bill by giro slip payments and would like to pay your current bill by bank transfer, we provide information here
about the reference and the bank account number to use for making the transfer.

