
HÍRLEVÉL
Kedves Ügyfelünk!
Tájékoztatónkban szeretnénk megismertetni a számlakiegyenlítés legújabb, az Ön számára leggyorsabb és 
legkényelmesebb lehetőségével!

Postai sorban állás helyett vegye kézbe a számlafizetést!

Új szolgáltatásunk segítségével távhőszámláját a jövőben gyorsan és kényelmesen, postai sorban állás és 
várakozás nélkül, immár mobiltelefonja segítségével is kiegyenlítheti.

A legkényelmesebben, a legtöbb lehetőséggel és a legolcsóbban a WAP használatával tudja 
számlafizetéseit rendezni. 
Az esedékes FŐTÁV-os számláját kifizetheti azonnal vagy fizetési határidőre, de dönthet úgy is, hogy 
a fizetést csak egy későbbi napra engedélyezi.

•

•

Hogyan működik?
Az SMS-ben és WAP-on is működő szolgáltatás eljuttatja mobiltelefonjára az esedékes távhőszolgáltatási 
számlák kivonatát, melyek fizetéséről Ön egyedileg rendelkezhet. Amíg Ön nem nyomja meg a megfelelő gombot 
a mobilján, addig a számlája fizetése sem történik meg!  Hasonlóan tehát a postai csekkbefizetéshez vagy banki 
átutaláshoz, Ön dönt, hogy mikor fizet, viszont mégsem kell postán sorban állni, bankban ügyet intézni vagy 
számítógépén bonyolult műveletek végezni!

1. lehetőség: Számlafizetés a mobilja WAP-böngészője segítségével:

Az SMS csatorna a WAP-nál szűkebb funkcionalitással rendelkezik. Ebben az esetben Ön csak a 
számla fizetési határidejére történő fizetést indíthatja. Amíg nem küldi el a válasz-SMS-t, a számla 
fizetése nem történik meg.

•

2. lehetőség: Számlafizetés SMS küldésével:

Mind a WAP, mint az SMS fizetési módban a banki folyószámlájának 
terhelése legkorábban az Ön által leadott jóváhagyást követő 6. 
munkanapon történik. Miután választott a mobilján a fizetési opciók 
közül, üzenete a mo-bill központon és a szolgáltatón keresztül eljut  
számlavezető bankjához, ahol a bank ennek megfelelően leemeli 
az összeget folyószámlájáról. A tranzakció sikerességéről, illetve 
esetleges sikertelenségéről és annak okáról szintén értesítést kap 
a mobiltelefonjára.



A csatlakozás módja:
A szolgáltatást Társaságunk minden ügyfele igényelheti, aki rendelkezik mobiltelefonnal és lakossági folyószámlával. 
(A mo-bill számlafizetés lehetősége telefonszolgáltatótól és számlavezető pénzintézettől független!) 

Töltse ki a mellékelt „Felhatalmazás mo-bill telefonos számlafizetésre” űrlap minden részét, majd küldje 
vissza a csatolt válaszborítékban a FŐTÁV Zrt. számára. Ezzel Ön regisztrálja magát a szolgáltatásra. Az 
adatokat a FŐTÁV feldolgozza, melyről SMS értesítést küld. 

1. lépés

Regisztráljon mobiltelefonján: küldje el a mobill kódszót SMS-ben a 06-70-70-60-500 (alapdíjas) 
telefonszámra. Pár másodperc múlva válaszüzenetet kap, melyre kattintva Ön eljut a mo-bill bejelentkező 
oldalára, ahol egy szabadon választott 4 jegyű PIN-kód megadása után beléphet.

2. lépés

A számlaértesítők fogadására és ezek mobilról történő fizetésére a pár hétig tartó banki engedélyezést követően 
kerülhet sor, melyről szintén SMS-ben értesítjük. Amennyiben a kényelmesebb, több szolgáltatást nyújtó és 
az Önnek is olcsóbb WAP-os megoldást választja, WAP-képes telefonra van szüksége. (Ha Ön 4-5 évesnél 
újabb telefonnal rendelkezik, akkor nagy valószínűséggel képes WAP-ozni. WAP-ozáshoz nem szükséges külön 
előfizetés, feltöltőkártyás telefonnal is lehetséges.)

A szolgáltatás ára:
• A számlafizetés díja megegyezik az Ön számlavezető bankjánál érvényes csoportos beszedés díjával (több 

bank esetében ez már ingyenes).
• Amennyiben Ön SMS-ben kívánja engedélyezni a távhőszolgáltatási számlák kiegyenlítését, úgy a mobil 

kommunikáció díja számlafizetésenként egy alapdíjas SMS ára. WAP használata esetén a kommunikációs 
díj ennek mindössze töredéke, mobil előfizetési csomagtól függően néhány forintos összeg, de lehet akár 
teljesen ingyenes is.

Papír alapú számla továbbra is érkezik az Ön címére, sárga csekk nélkül.

Amennyiben nem kívánja tovább a mobiltelefonja segítségével fizetni a számláit, a FŐTÁV ügyfélszolgálatánál 
töröltetheti regisztrációját.


