
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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08
Szeptember közepétől 4 ügyfélszolgálattal működik a FŐTÁV

 Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2011. szeptember közepén a Flórián udvarban és a Kispesti Skálában lévő ügy-
félszolgálati irodáink bezárnak. Mindkét iroda utolsó nyitvatartási napja: 2011. szeptember 16. Ezzel párhuzamosan a többi 
ügyfélszolgálatunkat a várható nagyobb ügyfélforgalom miatt megerősítjük, valamint a Váci úton működő Észak-pesti ügyfél-
szolgálatunk nyitvatartási idejét meghosszabbítjuk. Ennek megfelelően 2011. szeptember 1-jétől az Alleeban, az Árkádban és 
a Váci úton lévő irodáinkban hosszabbított rendben (hétfőtől szerdáig, valamint pénteken reggel 8.00 és este 18.00 óra között, 
míg csütörtökön reggel 8.00 és este 20.00 óra között) várjuk Ügyfeleinket. A Csepeli ügyfélszolgálati irodánkban továbbra is 
változatlan nyitvatartási renddel állunk az Önök rendelkezésére.

 Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megújult és kibővített internetes ügyfélszolgálatunkon gyorsan, kényelmesen, 
otthonról intézhetik ügyeiket. Regisztrációhoz kattintson a www.fotav.hu, vagy a www.afutesjovoje.hu oldalainkra.

 Megértésüket köszönjük!

Az ÖKOPlusz programmal megtakarítottak a lakók
 A pénztárcán is érezhető eredménye van már a fűtéskorszerűsítésnek ott, ahol a budapesti 

távfűtéses lakóközösségek az elmúlt két fűtési szezonban az ÖKOPlusz programban való rész-
vétel mellett döntöttek. Mintegy 350 épületről vannak már részleges adatok arra vonatkozóan, 
hogy a lakók mekkora megtakarítással számolhatnak a fűtésrendszerük felújítását követően. 
A már meglévő adatok alapján számítható megtakarítás szezononként 10 és 25 ezer forint 
között van, amihez jelentősen hozzájárul a FŐTÁV Zrt. által biztosított 10 százalékos alapdíj-
kedvezmény is. 

 A korszerűsítésnek köszönhetően a vizsgált épületek átlagában mintegy 15 százalékkal csök-
kent a fűtési hőfogyasztás. Az egyes épületek között a megtakarítás mértékében nagy különb-
ségek is lehetnek attól függően, hogy milyen nagyságú átalakítás történt a fűtési rendszeren, 
szereltek-e fel például költségosztókat az épületben, vagy sem. Ahol az éves megtakarítás eléri 
a 20 ezer forintot, ott a kivitelezéshez szükséges 50 százaléknyi önrész kevesebb, mint 4 év 
alatt megtérülhet a lakóknak.

Még pár napig díjmentesen kérhetik a fűtési rendszer ürítését!
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 megbontásában 
érintett lakások címlistáját a szerelési munkák szakszerűségének ellenőrzése, illetve a rendszer töltése közben előforduló 
áztatásos káresemények elkerülése érdekében mellékelni szíveskedjenek.

 További információk az alábbi linken:  
http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/tipikus-ugyek/#Számlázott szolgáltatások (Ürítés-töltés, radiátorcsere)

Továbbra is népszerű az internetes nyereményjáték
 Továbbra is nagy népszerűségnek örvend nyereményjátékunk, melyet az internetes ügyfélszolgálatunk megújulásához 

kapcsolódóan indítottunk május elején. Folyamatosan növekszik azon felhasználóink tábora, akik már rájöttek, hogy érdemes 
online intézni ügyeiket. 

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 közjegyző jelenlétében tartott sorsoláson eddig már hat szerencsés díjfizetőnk nyerte vissza a májusi, illetve júniusi 
alapdíjat tartalmazó számlája összegét. Decemberben az összes interneten ügyet intéző Fogyasztónk között kisorsolunk 
3 darab, egyenként 200.000 forint értékű laptopot! 

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

Elkészült a FŐTÁV 2010-es panelfestési pályázatának első alkotása
 Már élőben is látható a XVIII. kerületi Lakatos út 34/B alatt található épület homlokzatán Nagy Diána Táj-ház című alkotása, 

amely a FŐTÁV Panelfestő pályázata révén valósulhatott meg, alakítva ezzel a városképet is. 

 Párhuzamosan pályázhattak az elmúlt évben a művészek pa-
nelfalra szánt alkotásaikkal, illetve azok az épületek, amelyek lakói 
vállalták, hogy az ő homlokzatukra kerüljenek fel a díjnyertes alko-
tások. A beérkezett 240 műből a szakmai zsűri által kiválasztott első 
három helyezett, valamint a közönségdíjas művész pénzjutalomban 
részesült. A XVIII. kerületi Lakatos út 34/B alatt található épület la-
kóközössége e négy pályaműből választotta ki az általuk legjobbnak 
ítélt mintázatot, amelyet szívesen látnak a házfalukon. Nagy Diána 
Táj-ház című alkotását tehát az elmúlt hetekben kezdte el a kivitelező 
felvinni az épület falára, s a munkálatokkal július közepére végzett. 

 Így már nem csak látványterveken lesz megfigyelhető a FŐTÁV 
panelfestő pályázatán második helyezést elnyert alkotás, hanem a 
valóságban is alakítja a városképet.

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 ren delkezik 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.

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.

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

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 

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

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 szeptember 1-jétől: 

Szeptember 16-áig nyitva tartó irodák:


