Tájékoztató a lakossági távhőszolgáltatási részszámla értelmezéséhez

1. Számla megnevezése, példányszám, számla sorszáma
2. Szolgáltatóra vonatkozó általános információk, ügyfélszolgálat
elérhetőségei
3. Számlafizető kézbesítése címe
4. Számla főbb adatai, fizetési információk:

Elszámolási időszak

Fizetendő összeg

Fizetési határidő
5. Felhasználóra, tulajdonosra és felhasználási helyre vonatkozó
adatok:

Felhasználó azonosító száma

Felhasználó neve

Felhasználó címe

Felhasználási hely címe

Hőközpont azonosító (nyári időszakban nem jelenik
meg a számlán)
6. Rezsidíj csökkentésre vonatkozó információk
Rezsidíj csökkentése nélküli fizetési kötelezettség
Az adott elszámolási időszakban távhőszolgáltatásban elért
megtakarítás
2013. január elseje óta a távhőszolgáltatásban elért
megtakarítás összesen
Az adott elszámolási időszakban víziközmű-szolgáltatásban
elért megtakarítás
2013. július elseje óta víziközmű szolgáltatásban elért
megtakarítás összesen
Ebben az elszámolási időszakban megtakarítás összesen
7. A fizetési módnak megfelelő nyomtatvány: csekk, átutalás,
beszedési megbízás. 2018.10. havi elszámolási időszaktól már a
nyomtatványon lévő csekkeken szerepel a QR kód. A megfelelő
alkalmazás letöltése egyszerűsíti a számla pénzügyi teljesítését.
1. Vevőre és számlára vonatkozó, illetve fizetéssel kapcsolatos
információk
2. Számlarészletező – Fűtési célú költségek
A tárgyhavi időszak alapdíjának és fűtési hődíjának részletezése.
3. Vízmelegítési célú költségek
A számla összegének megállapításakor figyelembe vett, m3
egységben kiszámlázott használati melegvíz hődíja és lm3
egységben meghatározott alapdíja.
4. Víziközmű szolgáltatási díjak
A víziközmű szolgáltatótól megvásárolt és közvetített
szolgáltatásként továbbszámlázott víziközmű-szolgáltatás díja a
tárgyhónapra vonatkoztatva.
5. Fizetendő összeg
A számlában szereplő díjak nettó értéke (adóalapok), a
felszámított áfa %, és a fizetendő bruttó összeg. Az Egyéb tétel
soron támogatás jóváírása, egyéb túlfizetés szerepelhet, mely a
számla fizetendő összegét csökkenti.
6. Hőközponti és épületfelhasználási adatok
A hőközpontban beépített hőmennyiségmérő adatai a számlában
szereplő fogyasztási időszakban.
7. Nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla
kibocsátásakor
Tartalmazza a havi számla értékét és a fennálló tartozás vagy
túlfizetés összegét.
8. Tájékoztató adatok
A melegvízmérővel rendelkező díjfizetők felhasználási adatai a
számlában szereplő fogyasztási időszakban. (Elszámoló számla
esetén kerül feltüntetésre a nyitó és záró melegvízmérő óraállása,
- fogyasztás m3-ben, - ügyfélközlés és leolvasás alapján.)

