
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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06
Mo-Bill – postai sorban állás helyett vegye kézbe a számlafizetést!

 Gyorsan és kényelmesen, postai sorban állás és várakozás nélkül, mobiltelefonja segítségével is kiegyenlíthető a 
távhőszámla. A szolgáltatást Társaságunk minden ügyfele igényelheti, aki rendelkezik mobiltelefonnal és számlavezető bank-
kal. (A mo-bill számlafizetés lehetősége telefonszolgáltatótól és számlavezető pénzintézettől független!) 

 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 kattint 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 műveleteket végezni!

 A csatlakozás módjáról tájékozódjon az ügyfélszolgálatokon, a FŐTÁV honlapján, illetve a Facebook közösségi oldalon, a 
www.facebook.com/afutesjovoje címen.

Augusztus végéig marad az energiatámogatás
 A leginkább rászorulók anyagi nehézségeire való tekintettel a kormány 85/2011. (V. 26.) számú rendeletével módosította 

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhő-felhasználás szociális támogatásáról szóló korábbi rendeletét. Ezzel az ere-
detileg csak 2011. április 30-áig érvényben lévő szociális alapú gáz- és távhőtámogatás rendszerét 2011. augusztus 31-éig 
meghosszabbította. Ennek értelmében tehát a jelenleg támogatásban részesülő fogyasztók számára a jogosultsági időszak 
meghosszabbodik. 

 Szeptembertől pedig új támogatási forma, a lakásfenntartási támogatás váltja fel az eddigieket, így még a következő fűtési 
szezon beköszönte előtt ismét támogatáshoz juthatnak az arra leginkább rászoruló háztartások. Azok számára, akik eddig 
jogosultak voltak a gáz- és távhőár-támogatásra, augusztus végéig automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül, 
változatlan feltételek mellett megtörténik a támogatás kifizetése, új igények benyújtására azonban már nincs lehetőség. 

 A támogatás összege a nyugdíjminimum kétszereséig terjedő jövedelem esetén (a 2011. évi nyugdíjminimum összege: 
28.500,-Ft) 1.767,-Ft, míg abban az esetben, ha a jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum kétszeresét, de nem haladja meg 
annak két és félszeresét, akkor 688.5,-Ft.

Gyerekbarát FŐTÁV ügyfélszolgálatok
 Ügyfélszolgálati irodáinkban nagy hangsúlyt fektetünk 

arra, hogy valamennyi ügyfelünk számára biztosítsuk a 
gyors, kényelmes és zavartalan ügyintézés körülményeit. 
Kiemelt figyelmet fordítunk a kisgyermekkel, babával ér-
kező ügyfeleinkre, ezért valamennyi ügyfélszolgálatunkon 
kialakítottuk a játszósarkot, megteremtettük a pelenká-
zási lehetőséget, továbbá a szoptató sarok kialakításával 
és a bébiételek megmelegítésének lehetőségével bizto-
sítjuk azt, hogy szükség esetén az ügyfélszolgálatokon is 
megetethessék a kisbabákat az édesanyák. Ezen felül a 
várandós kismamákat, valamint a babákkal, kisgyerme-
kekkel érkező ügyfeleinket a „Baba-barát ügyintézés” 
nyomógomb kiválasztásával ügyintézőink soron kívül 
szólítják. Vegye igénybe szolgáltatásunkat!

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:

Egy hónap alatt közel 1500 regisztráció a FŐTÁV Zrt. internetes ügyfélszolgálatán!
 Online felületünkön az elmúlt egy hónapban közrl 30%-kal növekedett az internetes ügyintézők száma. A visszajelzések 

alapján Fogyasztóink igényeinek megfelelően sikerült kialakítani az ügyintézési lehetőségeket.

 Az internetes ügyfélszolgálat megújulása kapcsán nyereményjátékot indítottunk, melyben az első 300 regisztráló ügyfe-
lünk egy-egy ajándékcsomaghoz juthat hozzá. Havonta kisorsolunk továbbá 3 szerencsés díjfizetőt, akiknek az adott havi 
alapdíjat tartalmazó számla összegét visszatérítjük! A 300 ajándékcsomag nyertesének, valamint a további 3 szerencsés 
díjfizető nevét 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 az ügyfélazonosító bemondása 
és a személyazonosság igazolása. 

 Decemberben az összes interneten ügyet intéző Fogyasztónk között kisorsolunk 3 darab, egyenként 200.000 Forint értékű 
laptopot!

 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.

FONTOS a nyári karbantartási munkák megkezdése előtt a fűtési rendszer ürítése!
 Tájékoztatjuk, hogy 2011. június 1-jétől a helyszíni készpénzes számlafizetés lehetősége megszűnt!

május 16 – augusztus 31. között:  8.000,- Ft + áfa munkadíj megrendelésenként•	

szeptember 1 – május 15. között: 16.000,- Ft + áfa munkadíj megrendelésenként•	

május 16 – augusztus 31. között: •	 csak a megbízott által évente egy alkalommal kérhető kéthetes díjmentes ürítés

 Díjmentes ürítés esetén kérjük a közösség képviselőjét/hőszolgáltatási megbízottját, hogy a fűtési rendszer megbontásá-
ban érintett lakások címlistáját a szerelési munkák szakszerűségének ellenőrzése, illetve a rendszer töltése közben előforduló 
áztatásos káresemények elkerülése érdekében mellékelni szíveskedjenek.

 Felhívjuk kedves Fogyasztóink figyelmét, hogy a FŐTÁV honlapjára http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/
korszerusites/okoplusz-megtakaritasok/ valamint a Facebook közösségi oldalunk www.facebook.com/afutesjovoje 
címére felkerültek az ÖKOPlusz program keretében korszerűsített épületek megtakarítási adatai! 

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 kiegyen-
lítése vásárlásnak számít, a belföldi bankkártyás fizetés pedig az általános gyakorlat szerint ingyenes.

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. 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: 


