TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES KÖSZOLGÁLTATÓI SZÁMLAKÉPRŐL
A 2014. január 1-jétől hatályba lépett 2013. évi CLXXXVIII. törvény „az egységes közszolgáltatói számlaképről” alapján
a Mohács - Hő Kft. az alábbi kötelező számlaformátumot és számlatartalmat alkalmazza.

1 . A szolgáltató általános adati, az ügyfélszolgálat elérhetőségei.

2.

2 . A számla típusa, példányszám és oldalszáma.

1.

3.

3 . A felhasználó levelezési címe.

4 . A számlára vonatkozó főbb adatok:
- időszak,
- fizetendő összeg,
- fizetési határidő

4.

5.
5. A felhasználó (díjfizető) adatai:
- felhasználó azonosító száma,
- felhasználó neve
- felhasználó címe
- felhasználási hely címe
- hőközpont azonosító száma

6.
6 . Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII.
törvény értelmében lila színű kiemelt rovatban tájékoztatjuk
ügyfeleinket a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tudnivalókról.

7. A számlára, a vevőre és a fizetésre vonatkozó további információk.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

8 . Számlarészletező – Fűtés célú költségek
Alapdíj: a lakás légköbmétere után fizetendő díj. Az alapdíj a
távhőszolgáltatás azon állandó költségeire biztosít fedezetet, amelyek a
hőtermelő és hőszolgáltató berendezések, távhővezetékek folyamatos és
biztonságos üzemeltetése érdekében merülnek fel.
Fűtési hődíj: tényleges mérésen alapul, az előző hónapban az adott
hőközpontban elhasznált hőmennyiség a fűtött lakás légköbmétere
arányában
Fűtési hő átlag: az előző évben az adott hőközpontban elhasznált
hőmennyiség alapján 11 hónapra elosztott hőmennyiség a fűtött lakás
légköbméter arányában
Fűtési célú költségek összesen: a fizetendő alapdíj és a fizetendő hődíj
összege

9 . Vízfelmelegítési célú költségek
Melegvíz hődíj: a lakásokban felszerelt melegvízmérő havonta történő
leolvasási adatai alapján a felmelegített víz mennyiségéhez tartozó hődíj (a
11/2006.(VI.6.) Önkormányzati rendelet alapján) és az egységár szorzata,
amely a felhasznált hideg víz díját nem tartalmazza.

10. Víziközmű – szolgáltatási díjak
Közvetített szolgáltatás. A lakásokban felszerelt melegvízmérő havonta
történő leolvasási adatai alapján elhasznált víz és a Mohács – Víz Kft. által
meghatározott egységár szorzata.

11 . Fizetendő összeg
A számlában szereplő bruttó díjak összesen. Ide tartoznak az egyéb
díjtételek is, mint például az Önkormányzat által megállapított
lakásfenntartási támogatás és a túlfizetés jóváírása, melyek a számla
végösszegét csökkentik.

12 . Hőközponti és épület felhasználási adatok
A hőközpontban beépített hőmennyiségmérő és a lakásban felszerelt
melegvíz mérők adatai az adott időszakban.
13.
13 . Tájékoztató adatok a folyószámla aktuális egyenlegéről, valamint a
fogyasztó energiafelhasználásáról.

