A FŐTÁV Nonprofit Zrt. adatai, ügyfélszolgálatainak
címei, elérhetőségei.

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

A díjfizető neve, számlázási címe.

A felhasználóra (díjfizetőre) és a felhasználási helyre
vonatkozó adatok, azonosítók.
Fizetési információk. Elszámolt időszak: a számlában
elszámolt hődíj időszaka. Amennyiben az üres, úgy a
számlában nincs hődíj számlázva.
Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013.
évi CLXXXVIII. törvény értelmében lila színű kiemelt
rovatban tájékoztatjuk ügyfelünket a rezsicsökkentéssel
kapcsolatos tudnivalókról.

Számlaképünk a közszolgáltatási területeken való
egységes, érthető és átlátható számlakép megteremtése
érdekében – az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő
rendelkezéseivel összhangban – hozott e gységes
közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII.
törvényben foglalt számlaképek f ormai és t artalmi
meghatározása alapján készült.
A rezsicsökkentés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kihirdetett hatósági árak (egységárak) csökkentésével
valósul meg. Az egységárakat a többször módosított, a
távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a
lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek
nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet tartalmazza.

A számlával és a fizetéssel kapcsolatos további információk.
A „Vevő (Fizető) azonosító” megegyezik a korábban
használt Ügyfél azonosító megnevezéssel. Itt szerepel a
vevőazonosító és a fizetési mód. Kérjük, átutalás esetén az
átutalási m
 egbízás közlemény rovatának első karaktereibe a
kiegyenlíteni kívánt számla sorszámát szíveskedjen feltüntetni.
A számlán szereplő szolgáltatásoknak és azok
díjainak időszakonkénti részletezése. Az alapdíj
független a hődíjtól, a nem fűtött időszakokban is
kiszámlázásra kerül.
A számlatételekkel kapcsolatos hőközponti
mérési és nyilvántartási adatok.
A vevő (díjfizető) adott fogyasztási helyre nyilvántartott folyószámla egyenlege a számla kibocsátásának időpontjában, amely tartalmazza a
jelen számla végösszegét is.
Tájékoztatás az előző év azonos időszakának
hőfogyasztásáról.

Jelen számlában elszámolt hőfogyasztás
összehasonlítása az előző év azonos
időszakának felhasználásával.
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A számlán szereplő szolgáltatásoknak és azok
díjainak időszakonkénti részletezése. Az alapdíj
független a hődíjtól, a nem fűtött időszakokban is
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A feltüntetett időszakra vonatkozóan, a résszámlákban
kiszámlázott fűtési célú részhőmennyiség.
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A feltüntetett időszakra vonatkozóan megállapított fűtési célú
tényfogyasztás (a képviselet/közös képviselő/szövetkezet
adatszolgáltatása alapján).
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A feltüntetett időszakra vonatkozóan megállapított fűtési célú
tényfogyasztás és a résszámlákban kiszámlázott fűtési célú
részhőmennyiség közötti különbözet (amennyiben negatív
előjelű a feltüntetett hőmennyiség, Önnek megtakarítása van).
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A feltüntetett időszakra vonatkozóan a résszámlákban kiszámlázott melegvíz készítési célú részhőmennyiség.
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A feltüntetett időszakra vonatkozóan megállapított melegvíz
készítési célú tényfogyasztás (a képviselet/közös képviselő/
szövetkezet adatszolgáltatása alapján).
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A feltüntetett időszakra vonatkozóan megállapított melegvíz készítési
célú tényfogyasztás és a résszámlákban kiszámlázott melegvíz készítési célú részhőmennyiség közötti különbözet (amennyiben előjel
nélkül szerepel a hőmennyiség, Önnek többlet hőfelhasználása van).
Javasoljuk, hogy amennyiben a 3. és a 6. sorban jelentős a különbözeti hőmennyiség (GJ), kezdeményezzen részhőmennyiség
módosítást (emelést/csökkentést), amelyre a részszámlázási időszak alatt 2 alkalommal van lehetőség. Így elkerülheti a magasabb
összegű elszámoló számlát, vagy azt, hogy a részszámlázási
időszak alatt a tényfogyasztáshoz képest jelentősen magasabb
részszámla összeget fizessen.Részhőmennyiség módosítási
igényét jelezheti online ügyfélszolgálatunkon, vagy ügyfélszolgálati
irodáinkon, ahol munkatársaink a részhőmennyiség kalkulációhoz
segítséget nyújtanak. A részhőmennyiség módosításhoz szükséges nyilatkozat letölthető a honlapunkról is (www.fotav.hu).
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egyenlege a számla kibocsátásának időpontjában, amely tartalmazza a jelen számla végösszegét is.

