
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras 
orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor 
laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque risus diam, hendrerit a ullamcorper ut, fermentum in 
elit. Maecenas in felis lacus. Integer eu massa dolor. Duis et nisi quam. Donec eu mi ac dolor interdum auctor. Duis vitae lectus 
scelerisque purus euismod aliquam non in quam. Sed volutpat congue nunc non tincidunt. Vivamus accumsan, nisi eu accumsan 
laoreet, justo dui vestibulum ipsum, vel euismod ante nunc nec nulla. Mauris feugiat ultricies viverra. Cras in adipiscing tellus. 
In feugiat cursus lacus non varius. Aliquam feugiat rhoncus sollicitudin. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae 
velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl. 
Sed sed sem eget ligula molestie aliquet id at ligula. Donec nunc libero, eleifend hendrerit mattis in, imperdiet vel tellus.

 Sed eu condimentum orci. Etiam bibendum eleifend risus, vel rhoncus urna congue non. Cras a fringilla libero. Quisque sagittis, 
lacus auctor congue semper, justo ante suscipit purus, ut dignissim sem diam nec neque. Curabitur auctor aliquet interdum. 
Vestibulum at purus metus, a condimentum orci. Phasellus vel orci massa, vitae tristique ante. Praesent laoreet rutrum vehicula. 
Nam pharetra tortor sit amet neque pellentesque et accumsan lectus elementum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut nulla orci, porta sit amet posuere id, placerat at ante. Cras consequat tellus eu 
odio porta ac rhoncus turpis luctus. Praesent massa tortor, ornare eget blandit sit amet, consequat nec erat. Ut et nisl elit, 
nec consectetur quam. Vivamus at enim sem, sit amet porttitor elit. Donec scelerisque condimentum purus sodales molestie. 
Vestibulum consequat dolor vel diam viverra ornare. Nunc tellus eros, ullamcorper id sollicitudin eu, adipiscing sed libero.

 Aliquam quis sagittis diam 
 Curabitur consequat porta pulvinar. Aenean tincidunt, libero 
quis imperdiet rhoncus, magna justo dignissim justo, blandit 
ultricies arcu diam tempor dolor. Aliquam pharetra erat sed 
odio mattis eget tincidunt dolor porttitor. Duis commodo 
pellentesque ligula, vitae tempor lacus vestibulum quis. Mae-
cenas cursus sagittis dui, at dapibus metus sodales sit amet. 
Nunc ut diam ultrices ante porttitor pellentesque id ut nisl. 
Integer pellentesque rhoncus mi, et volutpat enim cursus id. 
Fusce at nisl turpis, at volutpat sapien. Aliquam velit lorem, 
sollicitudin ac hendrerit at, auctor id nulla. Mauris sollicitudin 
imperdiet sem, sed porta nunc mollis nec. In hac habitasse 
platea dictumst. Nunc suscipit consequat eros eget mattis. In 
pretium, justo et adipiscing consectetur, ipsum ligula blandit 
dolor, id lobortis nisi sem nec nisl. Cras dui arcu, tempus nec 
auctor accumsan, cursus sit amet ante. Maecenas non feugiat 
purus.

 Donec molestie hendrerit metus in malesuada. Donec in 
lectus nisl. Aliquam quis sagittis diam. Proin id ultricies lorem. 
Sed metus leo, adipiscing vel fermentum vitae, bibendum 
consectetur diam. In quis nisi ipsum. Cras sem mauris, elemen-
tum nec fringilla tempus, aliquet at est. Proin lobortis bibendum 
bibendum. Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper.
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Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras 
orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor 
laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque risus diam, hendrerit a ullamcorper ut, fermentum in 
elit. Maecenas in felis lacus. Integer eu massa dolor. Duis et nisi quam. Donec eu mi ac dolor interdum auctor. Duis vitae lectus 
scelerisque purus euismod aliquam non in quam. Sed volutpat congue nunc non tincidunt. Vivamus accumsan, nisi eu accumsan 
laoreet, justo dui vestibulum ipsum, vel euismod ante nunc nec nulla. Mauris feugiat ultricies viverra. Cras in adipiscing tellus. 
In feugiat cursus lacus non varius. Aliquam feugiat rhoncus sollicitudin. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae 
velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl. 
Sed sed sem eget ligula molestie aliquet id at ligula. Donec nunc libero, eleifend hendrerit mattis in, imperdiet vel tellus.

 Sed eu condimentum orci. Etiam bibendum eleifend risus, vel rhoncus urna congue non. Cras a fringilla libero. Quisque sagittis, 
lacus auctor congue semper, justo ante suscipit purus, ut dignissim sem diam nec neque. Curabitur auctor aliquet interdum. 
Vestibulum at purus metus, a condimentum orci. Phasellus vel orci massa, vitae tristique ante. Praesent laoreet rutrum vehicula. 
Nam pharetra tortor sit amet neque pellentesque et accumsan lectus elementum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut nulla orci, porta sit amet posuere id, placerat at ante. Cras consequat tellus eu 
odio porta ac rhoncus turpis luctus. Praesent massa tortor, ornare eget blandit sit amet, consequat nec erat. Ut et nisl elit, 
nec consectetur quam. Vivamus at enim sem, sit amet porttitor elit. Donec scelerisque condimentum purus sodales molestie. 
Vestibulum consequat dolor vel diam viverra ornare. Nunc tellus eros, ullamcorper id sollicitudin eu, adipiscing sed libero.

 Aliquam quis sagittis diam 
 Curabitur consequat porta pulvinar. Aenean tincidunt, libero 
quis imperdiet rhoncus, magna justo dignissim justo, blandit 
ultricies arcu diam tempor dolor. Aliquam pharetra erat sed 
odio mattis eget tincidunt dolor porttitor. Duis commodo 
pellentesque ligula, vitae tempor lacus vestibulum quis. Mae-
cenas cursus sagittis dui, at dapibus metus sodales sit amet. 
Nunc ut diam ultrices ante porttitor pellentesque id ut nisl. 
Integer pellentesque rhoncus mi, et volutpat enim cursus id. 
Fusce at nisl turpis, at volutpat sapien. Aliquam velit lorem, 
sollicitudin ac hendrerit at, auctor id nulla. Mauris sollicitudin 
imperdiet sem, sed porta nunc mollis nec. In hac habitasse 
platea dictumst. Nunc suscipit consequat eros eget mattis. In 
pretium, justo et adipiscing consectetur, ipsum ligula blandit 
dolor, id lobortis nisi sem nec nisl. Cras dui arcu, tempus nec 
auctor accumsan, cursus sit amet ante. Maecenas non feugiat 
purus.

 Donec molestie hendrerit metus in malesuada. Donec in 
lectus nisl. Aliquam quis sagittis diam. Proin id ultricies lorem. 
Sed metus leo, adipiscing vel fermentum vitae, bibendum 
consectetur diam. In quis nisi ipsum. Cras sem mauris, elemen-
tum nec fringilla tempus, aliquet at est. Proin lobortis bibendum 
bibendum. Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper.
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11
Még pár napig tart az internetes nyereményjáték!

 Továbbra is nagyon népszerű a nyereményjátékunk, melyet az internetes 
ügyfélszolgálatunk megújulásához kapcsolódóan indítottunk május elején. 
A megújult és kibővített internetes ügyfélszolgálatunkon gyorsan, kényelmesen, 
otthonról intézhetik ügyeiket.

 Közjegyző jelenlétében tartott havi sorsolásokon eddig már 18 szerencsés 
díjfizetőnk nyerte vissza számlája összegét. Az összes – 2011. május 1-je és no-
vember 30-e közötti időszakban – interneten ügyet intéző Fogyasztónk között 
kisorsolunk 3 darab, egyenként 200.000 Forint értékű laptopot! 

 Regisztráljon és nyerjen Ön is! Az internetes ügyfélszolgálaton legalább egy-
szer ügyet intézők közül havonta kisorsolunk 3 szerencsés díjfizetőt, akiknek az 
ügyintézés hónapjának alapdíját tartalmazó számla összegét visszatérítjük. 

 További részletek a www.afutesjovoje.hu címen, valamint egyéb hasznos infor-
mációk a Facebook közösségi oldalon, a www.facebook.com/afutesjovoje címen.

Sorban állás helyett válassza a kényelmes csoportos beszedési megbízást!

 A csoportos beszedési megbízás kényelmes számlafizetési megoldás, nem kell sorban állnia a pénzfeladás miatt, nem kell 
a fizetési határidőket figyelnie, hiszen az Ön felhatalmazása alapján a társaságunk kezdeményezi számlái ellenértékének levo-
nását folyószámlájáról. Ez a fizetési mód nem csak kényelmes, de biztonságos is, mivel a szerződés megkötésekor megadhatja 
a számlájáról leemelhető összeg felső határát. Folyószámláját csak a számla esedékességekor terheljük meg, ezért a számla 
kézhezvételét követően az összeget mindig ellenőrizheti, így lehetősége van akár a beszedés letiltására is. A társaságunknál 
leadott csoportos beszedési megbízásokon lehetőséget biztosítunk arra, hogy kiválassza az Önnek legalkalmasabb (minden 
hónap 6-10, 11-15, 16-20) számlaterhelés időszakot.

 Amennyiben úgy dönt, hogy a továbbiakban csoportos beszedéssel kívánja távhőszámláit kiegyenlíteni, számlavezető bankjá-
nál adhat erre vonatkozóan felhatalmazást, illetve a szükséges nyomtatványt letöltheti weboldalunkról (www.fotav.hu), valamint 
kérheti ügyfélszolgálati irodáinkon. 

Tudta-e Ön, hogy….

 Az Üzemviteli megállapodásban igényelt és a mindenkori külső hőmérsékletnek megfelelően szabályozott fűtési energiát 
az épület részére egy, ún. csatlakozási ponton adjuk át. Az átadás után, az épület tulajdonában, kezelésében és karbantartá-
sában lévő ún. felhasználói hálózat mindenkori állapotától függően az egyes lakások belső hőmérséklete között a megrendelt 
átlagoshoz képest eltérések adódhatnak. Elképzelhető, hogy egyes lakásokban az átlagosnál alacsonyabb, ugyanakkor máshol 
magasabb hőmérsékletek uralkodnak. Társaságunknak a hőközponti csatlakozási ponttól nincsen ráhatása az épületen belüli, 
átlagostól eltérő hőmérsékletek előfordulásáért, az eltérések kiküszöbölése, esetleges helyi hibák felkutatása, megoldása, az 
épület fűtési rendszerének üzemeltetésével a Felhasználói közösség kompetenciájába tartozik.

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras 
orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor 
laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque risus diam, hendrerit a ullamcorper ut, fermentum in 
elit. Maecenas in felis lacus. Integer eu massa dolor. Duis et nisi quam. Donec eu mi ac dolor interdum auctor. Duis vitae lectus 
scelerisque purus euismod aliquam non in quam. Sed volutpat congue nunc non tincidunt. Vivamus accumsan, nisi eu accumsan 
laoreet, justo dui vestibulum ipsum, vel euismod ante nunc nec nulla. Mauris feugiat ultricies viverra. Cras in adipiscing tellus. 
In feugiat cursus lacus non varius. Aliquam feugiat rhoncus sollicitudin. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae 
velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl. 
Sed sed sem eget ligula molestie aliquet id at ligula. Donec nunc libero, eleifend hendrerit mattis in, imperdiet vel tellus.

 Sed eu condimentum orci. Etiam bibendum eleifend risus, vel rhoncus urna congue non. Cras a fringilla libero. Quisque sagittis, 
lacus auctor congue semper, justo ante suscipit purus, ut dignissim sem diam nec neque. Curabitur auctor aliquet interdum. 
Vestibulum at purus metus, a condimentum orci. Phasellus vel orci massa, vitae tristique ante. Praesent laoreet rutrum vehicula. 
Nam pharetra tortor sit amet neque pellentesque et accumsan lectus elementum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut nulla orci, porta sit amet posuere id, placerat at ante. Cras consequat tellus eu 
odio porta ac rhoncus turpis luctus. Praesent massa tortor, ornare eget blandit sit amet, consequat nec erat. Ut et nisl elit, 
nec consectetur quam. Vivamus at enim sem, sit amet porttitor elit. Donec scelerisque condimentum purus sodales molestie. 
Vestibulum consequat dolor vel diam viverra ornare. Nunc tellus eros, ullamcorper id sollicitudin eu, adipiscing sed libero.

 Aliquam quis sagittis diam 
 Curabitur consequat porta pulvinar. Aenean tincidunt, libero 
quis imperdiet rhoncus, magna justo dignissim justo, blandit 
ultricies arcu diam tempor dolor. Aliquam pharetra erat sed 
odio mattis eget tincidunt dolor porttitor. Duis commodo 
pellentesque ligula, vitae tempor lacus vestibulum quis. Mae-
cenas cursus sagittis dui, at dapibus metus sodales sit amet. 
Nunc ut diam ultrices ante porttitor pellentesque id ut nisl. 
Integer pellentesque rhoncus mi, et volutpat enim cursus id. 
Fusce at nisl turpis, at volutpat sapien. Aliquam velit lorem, 
sollicitudin ac hendrerit at, auctor id nulla. Mauris sollicitudin 
imperdiet sem, sed porta nunc mollis nec. In hac habitasse 
platea dictumst. Nunc suscipit consequat eros eget mattis. In 
pretium, justo et adipiscing consectetur, ipsum ligula blandit 
dolor, id lobortis nisi sem nec nisl. Cras dui arcu, tempus nec 
auctor accumsan, cursus sit amet ante. Maecenas non feugiat 
purus.

 Donec molestie hendrerit metus in malesuada. Donec in 
lectus nisl. Aliquam quis sagittis diam. Proin id ultricies lorem. 
Sed metus leo, adipiscing vel fermentum vitae, bibendum 
consectetur diam. In quis nisi ipsum. Cras sem mauris, elemen-
tum nec fringilla tempus, aliquet at est. Proin lobortis bibendum 
bibendum. Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper.
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Lorem ipsum dolor sit amet
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Pellentesque risus diam, hendrerit a ullamcorper ut, fermentum 
in elit. Maecenas in felis lacus. Integer eu massa dolor. Duis et 
nisi quam. Donec eu mi ac dolor interdum auctor. 
Duis vitae lectus scelerisque purus euismod aliquam non 
in quam. Sed volutpat congue nunc non tincidunt. Vivamus 
accumsan, nisi eu accumsan laoreet, justo dui vestibulum 
ipsum, vel euismod ante nunc nec nulla. Mauris feugiat ultricies 
viverra. Cras in adipiscing tellus. In feugiat cursus lacus non 
varius. Aliquam feugiat rhoncus sollicitudin. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. 

 Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis 
mauris. Cras orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vi-
tae velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus 
eros. Maecenas et tortor laoreet massa dictum consectetur 
aliquam in nisl. Sed sed sem eget ligula molestie aliquet id at 
ligula. Donec nunc libero, eleifend hendrerit mattis in, imperdiet 
vel tellus. Quisque vulputate, ipsum et luctus porttitor, eros est 
commodo urna, tincidunt pharetra lorem sapien a tortor.
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 Aliquam quis sagittis diam 
 Curabitur consequat porta pulvinar. Aenean tincidunt, libero quis imperdiet rhoncus, magna justo dignissim justo, blandit ultricies 
arcu diam tempor dolor. Aliquam pharetra erat sed odio mattis eget tincidunt dolor porttitor. Duis commodo pellentesque ligula, 
vitae tempor lacus vestibulum quis. Maecenas cursus sagittis dui, at dapibus metus sodales sit amet. Nunc ut diam ultrices ante 
porttitor pellentesque id ut nisl. Integer pellentesque rhoncus mi, et volutpat enim cursus id. Fusce at nisl turpis, at volutpat 
sapien. Aliquam velit lorem, sollicitudin ac hendrerit at, auctor id nulla. 

Mauris sollicitudin imperdiet sem, sed porta nunc mollis nec. In hac habitasse platea dictumst. Nunc suscipit consequat eros eget 
mattis. In pretium, justo et adipiscing consectetur, ipsum ligula blandit dolor, id lobortis nisi sem nec nisl. Cras dui arcu, tempus nec 
auctor accumsan, cursus sit amet ante. Maecenas non feugiat purus.

Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper 

 Donec molestie hendrerit metus in malesuada. Donec in lectus nisl. Aliquam quis sagittis diam. Proin id ultricies lorem. Sed 
metus leo, adipiscing vel fermentum vitae, bibendum consectetur diam. In quis nisi ipsum. Cras sem mauris, elementum nec 
fringilla tempus, aliquet at est. Proin lobortis bibendum bibendum. Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper. Suspendisse 
potenti. Vestibulum sit amet urna dui. Integer vitae justo purus, in gravida felis. In orci risus, mattis bibendum aliquet a, eleifend 
a ligula. Aenean pretium ultrices viverra.

Dél-budapesti ügyfélszolgálat
���� Október ��. u. �–��. Allee Bevásárlóközpont, II. em.
H, K, Sz, P: 8–��; Csüt.: 8–��

Észak-pesti ügyfélszolgálat
���� Váci út ���–���. BSR Center C lépcsőház fsz. 
H, K, Sz: �–��; P: 8–��; Csüt.: 8–�� 

Észak-budai ügyfélszolgálat
���� Polgár u. 8–��. Flórián udvar D épület II. em.
H, K, Sz: �–��; P: 8–��; Csüt.: 8–�� 

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
���� Örs vezér tere ��. Árkád Üzletközpont II. em.
H, K Sz, P: �–��; Csüt.: 8–��  

Délkelet-pesti ügyfélszolgálat
���� Kossuth tér �–�. SKÁLA Kispest Áruház II. em.
H, K, Sz, P: �–��; Csüt.: �–��.��

Csepeli ügyfélszolgálat
���� Kossuth L. u. ���.
H, K, Sz: �–��; P: 8–��; Csüt.: 8–��

A FŐTÁV Zrt. egységesen az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8-tól ��-ig, hétfőn 8-tól ��-ig.
Az ÖKOPlusz programról továbbra is érdeklődhetnek ugyanezen a �� �� ��� ���-as számon, a �-as menüpont választásával.

Ügyfélszolgálati irodáink:

Megújult az internetes arányközlő felületünk

 2011. november 1-től megújult a felhasználói közösségek képviselői részére létrehozott internetes díjfelosztási arányközlő 
felületünk. Az on-line felület használatával gyorsan, kényelmesen, akár havonta meghatározhatók az épületrészekre vonatkozó 
fűtési és vízfelmelegítési hődíjak szétosztási arányai. Így azon közösségek esetében, ahol a melegvíz mellékmérők, és/vagy a 
fűtési költségmegosztók leolvasása havonta, kéthavonta történik, és a hővételezési helyenként elfogyasztott vízmennyiségek, 
fűtési arányszámok on-line felületünkön tárgyhónap utolsó napjáig a képviselet által berögzítésre kerülnek, akkor a hődíjak 
díjfizetők közötti szétosztása, és ez alapján a  tényleges fogyasztás szerinti melegvíz készítési, fűtési célú hőfelhasználás az inter-
netes ügyfélszolgálaton keresztül történő adatszolgáltatás alapján megvalósulhat. A szerződés mielőbbi megkötése érdekében 
kérjük tulajdonosi közösségük megbízott képviselője a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodáink munkatársait keresse.

Közületi ügyfeleink figyelmébe ajánljuk!

 Tájékoztatjuk Tisztelt nem lakossági Ügyfeleinket, hogy közületi ügyfeleink részére kiállított távhőszolgáltatási számlák mellé 
nem mellékelünk készpénzátutalási megbízást! A kiállításra kerülő számlák kiegyenlíthetőek csoportos beszedési megbízással 
illetve eseti átutalással is. Átutalás esetén kérjük, hogy a közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel a kiegyenlíteni 
kívánt távhőszámla sorszámát!

1 Celsius fokos lehűlés 6%-kal növeli a fűtési energiaigényt!

 Az elmúlt szeptemberi és októberi időszakok átlag középhőmérsékletét tekintve 2011. októberében mintegy 9 Co-os átlag 
középhőmérséklet csökkenés volt tapasztalható. A tél közeledtével novemberben az átlag középhőmérséklet tovább csök-
kenhet. A hidegebb időben több hőenergia szükséges ahhoz, hogy ugyanolyan meleg legyen lakásunk. A külső hőmérséklet 
1 Co-os csökkenése mintegy 6%-kal növeli a fűtési energiaigényt, így a megemelkedő hőfogyasztás miatt a számla végösszege 
magasabb lehet az előző havi számla végösszegeihez képest. 

 Az energiatakarékosabb és költséghatékonyabb fűtési hőfelhasználás érdekében javasoljuk, hogy az ablaknyitogatás helyett 
– ahol adott a lakásonkénti fűtésszabályozás lehetősége – a radiátorszelep elfordításával teremtsék meg az ideális hőmérsékletet 
otthonukban. A Felhasználói közösség energiatakarékos hőfelhasználása esetén a hőközpontban mért hőfelhasználás csökken, 
amely a fűtési hődíjak mértékében is megmutatkozik.  

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, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Örs vezér tere 25. Árkád Üzletközpont, II. em.
H, K Sz, P: 8–18; Csüt.: 8–20  

Csepeli ügyfélszolgálat
1214 Kossuth L. u. 117.
H, K, Sz: 8–16; P: 8–14; Csüt.: 8–20

A FŐTÁV Zrt. az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8:00-tól 17:00, hétfőn 8:00-tól 20:00 óráig.

06 40 200 108

Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási rendje: 

Az ügyfélszolgálati irodák év végi ünnepi nyitva tartása 
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyfélszolgálati irodáink nyitva tartása az év végén – az ünnepekre való tekintettel – az 
alábbiak szerint módosul:

2011. december 23., péntek: 8.00–12.00 óráig•	
2011. december 27-28, kedd-szerda: 8.00–14.00 óráig•	
2011. december 29., csütörtök: 8.00-20.00 óráig•	
2011. december 30., péntek: 8.00-12.00 óráig•	

Telefonos ügyfélszolgálatunk (06-40-200-108) 2011.december 23-án 8.00-14.00 óráig, 2011. december 30-án 8.00-12.00 óráig, a 
többi napokon változatlan időpontban fogadja ügyfelei hívását.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2011. december 27–30. között a DHK Zrt. ügyfélszolgálati munkatársai személyesen az Árkádban 
található ügyfélszolgálatunkon várják ügyfeleinket!


