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Iktató szám:

Igénybejelentés
Hálózati Csatlakozási
Szerződéshez

Érkezési dátum:

Új csatlakozásra vagy rendelkezésre Felhasználási hely száma:
álló teljesítmény növelésére

Rendszerhasználó azonosító száma:

I. Rendszerhasználó vagy a képviseletében eljáró adatai
Ügyfél neve/cégnév:
Ügyfél címe/székhelye:

Ir.sz:

Város:

Utca, házszám:

Emelet, ajtó:

Anyja neve/cégjegyzékszám:

Születési ideje:

Születési helye/Adószáma:

E–mail:

Telefonszám:

Fizetés módja:

Számlavezető pénzintézet neve:
Pénzintézeti számlaszáma:
Számlázási cím:
Az igénybejelentés benyújtója:

Rendszerhasználó

A Rendszerhasználó képviseletében eljáró

Amennyiben az igény benyújtója nem a Rendszerhasználó, úgy a Rendszerhasználó cégszerűen aláírt meghatalmazását, vagy
azon szerződés másolatát is mellékelni kell, amelyben megbízzák a képviseletükben eljárót, hogy a nevükben a hálózati csatlakozással kapcsolatos ügyben eljárhat.

II. Fizető adatai (Amennyiben a csatlakozási díjat nem a Rendszerhasználó fizeti)
Fizető neve/cégnév:
Fizető címe/székhelye:

Ir.sz:

Város:

Utca, házszám:

Emelet, ajtó:

Anyja neve/cégjegyzékszám:

Születési ideje:

Születési helye/Adószáma:

E–mail:

Telefonszám:

Fizetés módja:

Számlavezető pénzintézet neve:
Pénzintézeti számlaszáma:
Számlázási cím:

III. Igény adatai
Felhasználási hely azonosítója/megnevezése:

040

Felhasználási hely címe:
Felhasználási hely helyrajzi száma:

Igénybevétel terv. időpontja:

Igényelt csatlakozási feszültség:
Üzembiztonsági igény:

Kisfeszültség
Normál

Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény :
Vezérelt áramkörön meglévő rendelkezésre álló teljesítmény:
Idényjellegű különmért áramkörön rendelkezésre álló teljesítmény:
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Igényelt összes teljesítmény:
Vezérelt áramkörön igényelt összes teljesítmény:
Idényjellegű különmért áramkörön igényelt teljesítmény:
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Külterületi, ill. helyrajzi számmal megadott igény esetén mellékelni kell egy a helyrajzi számot feltüntető, lehetőség szerint
1:10000-es méretarányú térképkivonatot, bejelölve rajta az energiavételezés kívánt pontját.
IV. Megjegyzés
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V. Mellékletek felsorolása:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Kelt: ……………………, …………………………
...........................................................................
Aláíró neve:

...............................

Aláíró beosztása:

...............................
Rendszerhasználó v. képviseletében eljáró

Kelt: ……………………, …………………………
...........................................................................
Aláíró neve:

...............................

Aláíró beosztása:

...............................
Fizető

A villamosenergia elosztás biztosítása, a csatlakozási-, és hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja
meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu
honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

Verziószám: 10

Szerkesztés lezárva: 2020.11.22.

