
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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05
Fűtésleállás – hasznos tudnivalók

 A fűtési idénynek vége. Május 15-e után a FŐTÁV Zrt. a rendeletben rögzítetteknek megfelelően leállította a fűtést minden 
épületben. Május közepét követően – például rendkívüli hideg időjárás esetén – külön megrendeléssel természetesen lehet 
kérni a fűtés beindítását. A nyári időszakra vonatkozóan nagyon fontos tudnivaló, hogy a termosztatikus szelepeket ajánlott 
teljesen kinyitni (5-ös állás). A zárt szelepek a nyári meleg napokban beszorulhatnak és beragadhatnak. Ez ősszel, a fűtés 
indításánál gondot okozhat, ezt kell megelőzni a szelep teljes kinyitásával. 

TUDJA-E ÖN? 
Nyári ürítés – ki kérheti és hogyan?

 A szolgáltatási időszakon kívül (május 16 –augusztus 31. között) az épület(ek) képviselete, képviselője, fűtési (hőszolgálta-
tási) megbízottja vagy szövetkezeti elnöke által kérhetik a lakóközösségek a rendszer ürítését az alábbiak szerint:

a felhasználói berendezések meghibásodása esetén az épületrész Tulajdonosa (díjfizető), vagy a Felhasználó képviselője,  y
vagy az Üzemviteli Megállapodás szerinti fűtési megbízott
egyéb esetekben a fent nevezettek valamelyike kezdeményezésére a Felhasználó képviselője, vagy a fűtési megbízott y
8.000,- Ft + áfa ( y 10.000,- Ft)  munkadíj megrendelésenként

 A szolgáltatási időszakon kívül (május 16 –augusztus 31. között) az épület(ek) képviselete, képviselője, vagy szövetkezeti el-
nöke egy alkalommal, a lakóközösséggel egyeztetett kb. 2 hetes időtartamra díjmentesen is kérheti a fűtési rendszer ürítését.

Nyereményjáték a megújult internetes ügyfélszolgálattal

 Legutóbbi hírlevelünkben tájékoztattuk tisztelt Fogyasztóinkat, hogy megújult 
az internetes ügyfélszolgálatunk. Online felületünkön az Önök által jelzett igé-
nyek alapján, a megszokott egyenleg lekérdezése és levelezési cím módosítása 
mellett, a továbbiakban az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésükre a regiszt-
rációt követően:

Díjfizető változás miatti átírás bejelentése (adás-vétel, örökösödés, bérlőre/ y
használóra történő átírás),
Folyószámla egyenleg lekérése, részletes befizetés kimutatás, fizetési mód  y
változtatása,
Számla információk, kiállított számlák megtekintése, fogyasztási adatok lekérése, y
Műszaki ügyintézés, hibabejelentés és légtérfelmérés megrendelése. y

 Nyereményjátékot is indítottunk a megújuláshoz kapcsolódóan. Az első 300 
regisztráló ügyfelünk egy-egy ajándékcsomaghoz juthat hozzá. A nyertesek név-
sorát a www.fotav.hu/sajtoszoba/internetes-ugyfelszolgalat-nyeremenyjatek/ 
oldalon olvashatják. A nyerteseket a megadott e-mail címen külön is értesítjük.  
Az ajándék az értesítést követően átvehető bármely, a nyertes által előre meg-
választott ügyfélszolgálati irodában. Az átvételhez szükséges a kinyomtatott 
értesítő vagy azonosító kód bemondása és a személyazonosság igazolása. 

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
1117 Október 23. u. 8–13. 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. em.
H, K, Sz: 8–16; P: 8–14; Csüt.: 8–20 

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

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

Csepeli ügyfélszolgálat
1221 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 munkanapokon 8-tól 17-ig, hétfőn 8-tól 20-ig.
Az ÖKOPlusz programról továbbra is érdeklődhetnek ugyanezen a 06 40 200 108-as számon, a 3-as menüpont választásával.

Ügyfélszolgálati irodáink:

 A továbbiakban is várjuk regisztrációjukat, hiszen az interneten ügyet intézők között havonta kisorsolunk 3 szerencsés 
díjfizetőt, akiknek az adott havi alapdíjat tartalmazó számla összegét visszatérítjük! Végül decemberben az összes interneten 
ügyet intéző Fogyasztónk között kisorsolunk 3 darab, egyenként 200.000 Forint értékű laptopot is.

 További részletekért keresse fel a nyereményjáték honlapját a www.afutesjovoje.hu címen, valamint egyéb hasznos infor-
mációkhoz juthat a Facebook közösségi oldalon, a www.facebook.com/afutesjovoje címen.

Lehetőség van a fűtési hődíjak utólagos elszámolására
 A FŐTÁV a Fogyasztók igénye alapján évente egy vagy két alkalommal biztosítja a fűtési hődíjak utólagos elszámolásának 

lehetőségét. 

 Az elszámolás menetének rövid ismertetése:
1. A lakóközösség képviselője gondoskodik az elszámolási időszak végén (május 31. és/vagy december 31.)  valamennyi 

költségmegosztó leolvasásáról, a költségosztók adatai alapján meghatározott új díjszétosztási arányokat (amelyek ösz-
szesen 100%-ot tesznek ki) a FŐTÁV rendelkezésére bocsátja az utólagos elszámoláshoz. 

2. A FŐTÁV a képviselettől kapott új arányok alapján meghatározott hődíjakat összehasonlítja az elszámolás tárgyát képező 
időszakra már kiszámlázott fűtési hődíjakkal, és díjfizetőnként  hődíj-különbözetet tartalmazó kimutatást készít, amelyet 
jóváhagyás végett megküld a közös képviseletnek.

3. A képviselet jóváhagyása után a FŐTÁV díjfizetőnként elkészíti a fűtési hődíj-különbözetekről szóló terhelő illetve jóváíró 
utólagos elszámolási számlákat.

 Néhány fontos tudnivaló az elszámolással kapcsolatosan:
Az utólagos elszámolás feltétele, hogy a lakóközösség képviselője az erre vonatkozó szerződést a lakóközösség felhatal-•	
mazása alapján az első elszámolási időszak végéig megkösse társaságunkkal. 
A havonkénti elszámolás során alkalmazott fűtési díjszétosztási arányok az utólagos elszámolás tárgyát képező időszak •	
alatt nem, csak az elszámolás tárgyát képező időszak kezdő napjával módosíthatók.   
Azon lakások esetében, ahol az elszámolási időszakon belül díjfizető változás történt, hődíjkülönbözet nem számolható el.•	

 Tapasztalatok szerint az utólagos elszámolás lehetősége növeli a tulajdonosok érdekeltségét az egyéni takarékosságban.

Díjmentes bankkártyás fizetés az ügyfélszolgálati irodáinkban!
 Ügyfélszolgálati irodáink pénztáraiban – a készpénzes fizetés mellett – lehetőség van a számlák bankkártyával történő 

kiegyenlítésére is. A kártyás fizetés kényelmes, biztonságos, mindamellett a távhőszámla bankkártyával történő kiegyenlítése 
vásárlásnak számít, a belföldi bankkártyás fizetés pedig az általános gyakorlat szerint ingyenes.

FIGYELEM!
 Felhívjuk tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy 2011. május 27-én a FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálatai technikai okok miatt zárva 

tartanak! Ezen a napon az interneten lesz lehetőség ügyintézésre.

Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8–13. 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. em.
H, K, Sz: 8–16; P: 8–14; Csüt.: 8–20 

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

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

Csepeli ügyfélszolgálat
1221 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: 


