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E-számla és számlafizetés az interneten
Vegyen részt Ön is a nyereményjátékban!

 Szereti Ön az ügyeit otthonról, kényelmesen intézni? Nehézséget okoz a sok hivatalos papír, számla rendszerezése, nyilvántartása? 
Elege van a hosszas sorban állásból, időigényes ügyintézésből?

Ha igen, akkor az Ön számára is megoldás az e-számla és az internetes számlafizetés. Amennyiben regisztrál a www.befizetes.hu ol-
dalon, egyrészt lehetősége van
•	 elektronikus számlát igényelni, 
•	 másrészt FŐTÁV-számláit az interneten keresztül kifizetni. 

Miért jó az elektronikus számla?

•	 Gyors és megbízható. A számlák a kiállításuk után azonnal rendelkezésre állnak, érkezésükről e-mailben küldünk értesítést. Az 
elektronikus formában elkészült számlák ugyanolyan hiteles számlának minősülnek, mint a postai úton kiküldött változatuk, emiatt 
hivatalos ügyek intézéshez ugyanúgy felhasználhatóak, emellett a lementett elektronikus számlák bármikor visszakereshetőek, s a 
a csekkek és a hozzá tartozó számlalevelek őrzése nem foglal annyi helyet.

•	 Időt takaríthat meg vele, hiszen a számla összegét átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy a www.befizetés.hu olda-
lon keresztül, ingyenesen bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. 

•	 Környezetbarát, hiszen nem használunk fel papírt a számlák nyomtatásához, nem küldünk postai csekket sem. Ezáltal minden, 
elektronikus számlaszolgáltatásunkat igénybe vevő ügyfelünk hozzájárul környezetünk védelméhez. 

Az így megtakarított időt töltse valami hasznosabbal!

A további részletekről tájékozódjon a www.befizetes.hu és a www.fotav.hu oldalakon, illetve az alábbi elérhetőségek egyikén:
e-mail: ugyfelszolgalat@befizetes.hu
telefon: 06-40-200-108

Kérje elektronikus formában számláját, hiszen a FŐTÁV Zrt. HP Probook 4510S (VC433EA) típusú hordozható számítógépet sor-
sol ki az e-számla szolgáltatásra 2010. június 1-jétől 2010. szeptember 30-ig terjedő időszakban regisztráló fogyasztói között.

Ez a promóciós felhívás csak és kizárólag a FŐTÁV Zrt. a befizetés.hu oldal e-számla szolgáltatására regisztráló ügyfeleire vonatkozik, 
akik elfogadják a részvételi feltételeket és az ehhez kapcsolódó adatvédelmi szabályzatot tartalmazó pontokat. A mindenkori nyertes ki-
választása közjegyző jelenlétében, sorsolás útján történik a fent megjelölt időszak végén. A szerencsés nyertest a FŐTÁV Zrt. a felhasz-
náló által a regisztráció során megadott elérhetőségen írásban értesíti.

Meghosszabbították az ÖKO-programot 
2010. szeptember 30-ig!

Nem késtek le tehát semmiről! Ha esetleg már lezajlottak a köz-
gyűlések, a lakóközösség most ismét összehívható, hogy döntés 
szülessen az ÖKOPlusz programban való részvételről.
 
 Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2009. december 1-jével ki-
írt ÖKO-pályázatok beadási határidejét az Önkormányzati Miniszté-
rium 2010. május 31-ről 2010. szeptember 30-ra módosította.
A pályázat célja: a távfűtött épületek fűtésrendszerének korszerűsítése, 
ezáltal szabályozhatóvá és mérhetővé tétele.
A pályázat változatlan feltételekkel került meghosszabbításra, azaz a 
beruházás bekerülési költségének maximum 50%-ára – lakásonként 
legfeljebb 77.000 forintra – nyújt vissza nem térítendő támogatást.
Ha Önök is szeretnék korszerűsíteni fűtési rendszerüket, akkor jelezzék 
szándékukat közös képviselőjüknél, illetve lakásszövetkezeti elnökük-
nél, aki az alábbi módok egyikén jelentkezhet az ÖKOPlusz programra 
és kérheti díjmentes ajánlatunkat: e-mailben az okoplusz@fotav.hu cí-
men, telefonon a 06-40-200-108-as számon, illetve személyesen bár-
melyik FŐTÁV ügyfélszolgálati irodában.

Az ÖKOPlusz programban fűtéskorszerűsített 
épületek átlagos megtakarítása 21%!



további információ: www.fotav.hu

Ügyfélszolgálati irodáink: Telefonszámunk:

Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8-10. Allee Bevásárlóközpont, II. em.
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1131 Váci út 135-139. BSR Center C lépcsőház fsz. 
H, K, Sz: 8-16; P: 8-14; Csüt.: 8-20 

Észak-budai ügyfélszolgálat
1032 Polgár u. 8-10. Flórián udvar D épület II. emelet
H, K, Sz: 8-16; P: 8-14; Csüt.: 8-20 

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1148 Örs vezér tere 25. Árkád Üzletközpont II. emelet
H, K Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20 

Délkelet-pesti ügyfélszolgálat
1191 Kossuth tér 4-5. SKÁLA Kispest Áruház II. emelet
H, K, Sz, P: 9-16; Csüt.: 9-18.45

Csepeli ügyfélszolgálat
1211 Kossuth L. u. 117.
H, K, Sz: 8-16; P: 8-14; Csüt.: 8-20

A FŐTÁV Zrt. egységesen az alábbi kék számon fogadja 
ügyfelei hívását. 

Ügyfélszolgálati számunk: 06-40-200-108

Munkanapokon 8:00-tól 17:00-ig, hétfőn 8:00-tól 20:00-ig

Az ÖKOPlusz programról továbbra is érdeklődhetnek 
ugyanezen a 06-40-200-108-as számon, a 3-as menü-
pont választásával.

Válassza a kényelmet, intézze ügyeit interneten keresztül!

 Egyéni ügyfeleink és a közös képviseletek honlapunkon (www.fotav.hu), internetes ügyfélszolgálatunkon keresztül on-line intéz-
hetik az alábbi ügyeket:

Egyéni ügyfelek:
•	 Számlázási cím módosítása
•	 Folyószámla-egyeztetés, hátralék
•	 Számlainformációk
•	 Légtérfelmérés megrendelése
•	 Ügyintézéshez szükséges letölthető dokumentumok

További információért érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06-40-200-108-as telefonszámon, e-mailben call-
center@fotav.hu címen, valamint ügyfélszolgálati irodáink munkatársainál.

Ahol már van költségosztó

 Ahol fűtéskorszerűsítés keretében, vagy az ÖKOPlusz program részeként a tulajdonosok felszereltették a költségosztó eszközöket, 
a FŐTÁV Zrt. díjmentesen vállalja szerződés keretében a fűtési hőfogyasztás utólagos elszámolását. Az utólagos elszámolás keretében 
a fűtési költségosztóval rendelkező felhasználói közösségek részére évente egy alkalommal, december 31-én, vagy évente két alkalom-
mal – május 31-én és december 31-én – a szolgáltató elvégezi a fűtési célú hőfogyasztás újrafelosztását. Az újraosztáshoz a felhaszná-
lói közösség adja meg a költségosztók alapján meghatározott új felosztási arányokat, melyek figyelembe vételével a FŐTÁV Zrt. kiszá-
mítja az adott elszámolási időszakban lakásonként ténylegesen felhasznált fűtési célú hőmennyiséget. Ezen elszámolás eredményét az 
utólagos elszámolási számla tartalmazza. Az utólagos elszámolásról a tulajdonosoknak kell dönteniük, és az erről szóló szerződést a 
közösség meghatalmazottjával köti meg a FŐTÁV Zrt. Az utólagos elszámolásról az épület FŐTÁV-os kapcsolattartójától kérhetnek to-
vábbi részletes információt a közös képviselők, illetve lakásszövetkezeti elnökök.

Május 15-én befejeződött a fűtési idény

 Május közepétől jogszabály szerint befejeződik a fűtési idény, az ezt követő időszakban – ha ezt a szélsőséges időjárás szükséges-
sé teszi – kérhető a fűtés beindítása. A szolgáltatás abban az esetben indítható el május 15-e után, ha ezt a közös képviselő írásban 
kéri, és a fűtés beindításának nincs műszaki akadálya.

Jó tanács!

 A nyári időszakra vonatkozóan nagyon fontos tudnivaló, hogy a termosztatikus szelepeket a fűtés teljes leállítását köve-
tően a lakástulajdonosok teljesen kinyissák (5-ös fokozat). A zárt szelepek a nyári meleg napokban beszorulhatnak és bera-
gadhatnak. Ez ősszel, a fűtés indításánál okozhat gondot, ezt kell megelőzni a szelep teljes kinyitásával.

Közös képviseletek:
•	 Díjszétosztási aránymódosítás
•	 Utólagos elszámolás
•	 Jelentkezés az ÖKOPlusz programra


