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Új helyszínre költözött
a Dél-budapesti ügyfélszolgálatunk

Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy Dél-budapesti 
ügyfélszolgálatunk 2014. december második felében új 
helyszínre, a FŐTÁV Zrt. telephelyének felújított épületé-
be, a XI. kerületi Barázda utca 20-30. szám alá költözött. 

A nyitvatartási idő (változatlan):
Hétfő, Kedd, Szerda: 9:00-18:00 
Csütörtök: 8:00-20:00 (pénztár: 19:30-ig)
Péntek: 9:00-15:00

Módosult a lejárt követelések engedményezésének gyakorlata

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. január 1-jétől módosult az engedményezéssel érintett lejárt követelé-
sek köre, illetve az engedményezés időpontja. 

A fenti időponttól, amennyiben lakossági felhasználónak minősülő épületben lévő ügyfeleink a távhőszolgáltatásból 
származó hátralékukat vagy bármely ügyfelünk a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokból (fű-
tés indítás-leállítás, ürítés-töltési, kiszállási, és üzemeltetési karbantartási szolgáltatás) származó hátralékukat nem 
rendezik és legrégebbi számlatartozásuk késedelme meghaladja a 60 napot, úgy társaságunk engedmé-
nyezheti a 15 napot meghaladó késedelemmel rendelkező számlatartozásokat a DHK Hátralékkezelő és 
Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-re, amely társaság jogosult ezt követően a hátralék behajtására.

www.fotav.hu
fotav@fotav.hu

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Postacím: FŐTÁV Zrt. 1509 Budapest Pf. 9.

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ne feledkezzen el arról,
hogy csak díjfizetőinknek adunk ki személyes adatokat!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Önök adatainak védelme érdekében ügyfélszolgálatunk konkrét díjfizetési informá-
cióval a rendszerünkben nyilvántartott díjfizetőnek, vagy annak rendszerünkben rögzített meghatalmazottjának tud 
szolgálni. A díjfizető akadályoztatása esetén meghatalmazottja is eljárhat ügyében, két tanúval ellátott meghatalma-
zással, melynek formanyomtatványa honlapunk letölthető nyomtatványai között megtalálható. Személyes ügyinté-
zéshez kérjük, hogy okmányait (személyi igazolvány vagy jogosítvány, valamint lakcímkártya) minden esetben vigye 
magával! 

Kiadja a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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Egyenleg megjelenítése
a számlaképen

A hatályos jogszabályoknak megfelelően a FŐTÁV Zrt. is 
megváltoztatta a számlák felépítését és külalakját. Fon-
tos tudni, hogy a távhőszámla harmadik oldalának alján 
továbbra is minden hónapban tájékozódhat a számla ki-
bocsátásakor nyilvántartott egyenlegéről. 
Az adott egyenleg az aktuális számla összegét is tartal-
mazza. A rovat figyelemmel kisérésével megelőzhető 
egy esetlegesen nem várt hátralék keletkezése. Termé-
szetesen az aktuális egyenlegéről a számlákon túlmenő-
en naprakészen tájékozódhat internetes ügyfélszolgálati 
felületünkön is, ahol egy rövid regisztrációt követően a 
folyószámla-egyenleg egyeztetésén túlmenően számos 
ügyet intézhet. A regisztrációhoz kérjük, látogasson el a 
www.fotav.hu weboldalra.

Díjfizetési módok, lehetőségek

Felhívjuk figyelmét, hogy távhőszámláit több különböző módon is kiegyenlítheti. A számlák befizetéséhez a szemé-
lyes befizetés vagy postai feladás mellett az alábbi lehetőségek is rendelkezésre állnak:

• Csoportos beszedési megbízás
• E-számla, internetes számlafizetés (DÍJNET)
• Átutalásos fizetés
• Fizetés OTP automatán keresztül

Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1116 Barázda u. 20-30. 
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; (pénztár 19.30-ig), P: 9-15 

Észak-pesti ügyfélszolgálat 
1134 Váci út 23-27. Fővárosi Vízművek székház 
H: 8-20 (pénztár 19.30-ig), K, Sz, Cs: 8-17; P: 8-14 

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Örs vezér tere 25. Árkád Üzletközpont, 2/a 
parkoló szint
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; P: 9-15 

Online Ügyfélszolgálat

Intézze FŐTÁV-os ügyeit egyszerűbben, kényelmesebben és gyorsabban a www.fotav.hu oldalon elérhető interne-
tes ügyfélszolgálaton. Nem kell mást tennie, mint regisztrálni.

Online ügyfélszolgálatunkon Díjfizetőként az alábbi típusú ügyeket intézheti:

Kérjük, látogasson el honlapunkra, és vegye igénybe online ügyfélszolgálatunk szolgáltatásait.

• Számlák, egyenleg megtekintése
• Fizetési mód változtatása
• Számlázási mód és havi részhőmennyiség változtatása
• Számlázási cím módosítása

• Fogyasztási adatok megtekintése
• Díjfizető változás, névváltozás ügyintézése
• Műszaki hibabejelentés
• Ürítés/töltés megrendelése

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válassza a kényelmes on-line időpontfoglalást honlapunkon! www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/
ugyfelszolgalat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgálata hívásaikat munkanapokon: hétfőtől szerdáig 8 és 17 óra között, csütörtökön 8-tól 
20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra között fogadja. 

Elérhetőség: 06-40-200-108

Ügyfélszolgálati irodáink:
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A FŐTÁV Zrt. adatai, ügyfélszolgálatainak címei, 
elérhetőségei.

A számla típusa (lehet részszámla vagy elszámoló 
számla), példánya, oldalszáma.

A díjfizető neve, számlázási címe.  

A felhasználó (díjfizető) és felhasználási helyre 
vonatkozó adatok, azonosítók.

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. 
évi CLXXXVIII. törvény értelmében lila színű kiemelt 
rovatban tájékoztatjuk ügyfelünket a rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos tudnivalókról.

Fizetési információk az elszámolt időszakról, a fizetendő 
összegről és a fizetési határidőről.

TÁJÉKOZTATÓ A LAKOSSÁGI 
TÁVHŐSZÁMLA ÉRTELMEZÉSÉHEZ
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