a FÔTÁV Zrt. tájékoztatója

Csoportos beszedés –
kölcsönös elônyök
A szolgáltatások után a számlákat hónapról
hónapra fizetjük. A csekkek feladáshoz gyakran
hosszasan kell várakoznunk, ami elfecsérelt idô.
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I. díj. Ford Fiesta 1.4 személygépkocsi

A FÔTÁV Zrt. csoportos megbízást
adó ügyfeleinek kölcsönösen
elônyös, 7 hónapos akciót hirdet.
Azokat az ügyfeleinket,
akik 2006. 05. 01. és 2006. 11. 30.
között áttérnek a csoportos beszedésre,
az elsô sikeres tranzakciót követô hónapban
egyszeri 1500 forintos számlajóváírásban részesítjük.
A csoportos megbízást adó,
vagy ilyennel már rendelkezô ügyfeleink
kiválaszthatják, hogy a hónap melyik szakaszában
terheljük meg számlájukat:

A nehézkes körülményes intézés miatt pedig bosszankodunk. Tesszük ezt annak ellenére, hogy számos bank nyújt
csoportos beszedési szolgáltatást, a közszolgáltatók pedig
örömmel fogadják, ha a csoportos beszedési megbízás
váltja fel a csekkes befizetést.
A csoportos beszedési megbízás a rendszeresen felmerülô, változó összegû számlák
kiegyenlítésére szolgál. A csoportos beszedés
azt jelenti tehát, hogy a fogyasztó felhatalmazása alapján a szolgáltató minden hónapban leemelheti szolgáltatása ellenértékét a
megbízó számlájáról. Sokan azért nem
választják ezt a megoldást, mert tartanak attól, hogy a szolgáltató jogosulatlanul emel le
pénzt a számlájukról.
Ez azonban felesleges aggodalom, mert ma már
csoportos beszedés esetén is ellenôrizhetô és
követhetô a beszedések összege, idôpontja,
így nem kell a fizetési gyakorlat követhetetlenségétôl
tartani.
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II. díj. 1 hetes horvátországi tengerparti
nyaralás (2 fô részére)

– a hónap 6–10. napja között,
– a hónap 11–15. napja között,
– a hónap 16–20. napja között.
III. díj. Hétvége Londonban (2 fô részére)

Amennyiben nem jelôl meg fizetési intervallumot,
akkor automatikusan a számla esedékességének
idején terheljük meg számláját.
A fizetési intervallum megadásával a számla terhelése az önnek megfelelô idôponthoz igazítható.

Jövôre sem feledkezünk meg
csoportos beszedési megbízással
rendelkezô ügyfeleinkrôl!
Értékes nyereményeket sorsolunk ki azok között,
akik a 2007. április 30-át megelôzô 6 hónap mindegyikében csoportos beszedési megbízással egyenlítik
ki távhôszámláikat.

Sorsolás 2007 májusában.
A sorsoláson természetesen minden csoportos
beszedéssel rendelkezô ügyfelünk részt vesz, nem
csak azok, akik a meghirdetett akció keretében kötöttek megállapodást.
a képek illusztrációk
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bankszámla-tulajdonos aláírása

Alig lesz melegvízszünet a nyáron
a Budapesti Távhôszolgáltató Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság tájékoztatója
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A Budapesti Távhôszolgáltató Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság (FÔTÁV Zrt.) egész évben
folyamatosan végzi rendszereinek karbantartását. Ez
a folyamatos munka teszi lehetôvé többek között a
FÔTÁV Zrt.-re évek óta jellemzô üzembiztos mûködést. A nagyobb beruházási, karbantartási munkákat
a szolgáltató a nyári idôszakban végzi, mert adott
esetekben szükséges lehet a szolgáltatás szüneteltetése. Idén a lakások számának arányában a tervezett üzemszünetek átlagos idôtartama 0,8 nap lesz
várhatóan.
Ez a rendkívül alacsony érték úgy jöhet ki, hogy a
tervezett beruházási munkák Budapesten a 227 ezer
meleg vízzel ellátott háztartásból mintegy 147 ezret
(65%) egyáltalán nem érintenek. Várhatóan 34 ezer
(15%) olyan lakás lesz, ahol a melegvíz-ellátás legfeljebb 1 napig szünetel majd.
A teljes lakótelepekre kiterjedô, elôre tervezhetô
üzemszüneteket és az érintett lakásszámot az alábbi
táblázatban foglaltuk össze.
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Hôkörzet
Füredi utcai hôkörzet-Zugló
Füredi utcai hôkörzet-Kôbánya
Békásmegyeri és Római úti ltp.
Rózsakerti ltp.
Újpest, Káposztásmegyer

Lakásszám
13300
3600
28000
1500
24900

Idôszak
Június 20. (1 nap)
Június 20-21. (2 nap)
Június 26-29. (4 nap)
Július 27. (0,5 nap)
Augusztus 2-4. (3 nap)

Budapest,

A fentieken túl több helyen lesznek 6-8 órás, illetve
12 órás idôszakok, amikor szüneteltetjük a melegvízellátást. Ezekrôl az érintett épületek lakóit külön
értesítjük, illetve a www.fotav.hu címen helyezünk
el elôzetes tájékoztatást.

* Nem kötelezô kitôlteni!

Nyilatkozat

A kitöltött bejelentôlapot a következô postacímre küldheti: FÔTÁV Zrt. 1509 Budapest, Pf. 9.

16-20. napja között.

Ft, azaz

11-15.
6-10.
a számlaterhelés idôszaka

teljesítés felsô értékhatára*

A hónap

év
teljesítés adatai
érvényesség kezdete / vége

Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalamazom a számlavezetô bankomat arra, hogy bankszámlámat a jogosult által benyújtott beszedési megbízás alapján – megbízásom keretei között – megterhelje.
Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási megbízás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges idôpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a beszedésre jogosulttól csak a fogyasztó kaphat
értesítést.
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Visszavonásig vagy
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(Az ügyfélazonosító a távhôszámla jobb felsô sarkában található.)
ügyfél azonosítója
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