IGÉNYLŐLAP MÉRŐHELYI MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE
1. Felhasználó adatai (továbbiakban: Felhasználó)
Felhasználó neve:
Szerződésszám:
Cégjegyzékszám:

Adószám:

Egyéb azonosító (vállalkozói igazolvány, stb.):
Kapcsolattartó neve:

Telefonszám:

Fax szám:

E-mail cím:

Levelezési cím:
2 Felhasználási hely adatai
Felhasználási hely címe:
POD azonosító:
3. Felhasználási helyen található gázmérő(k) adatai
Kérjük, hogy a felhasználási helyen található gázmérő(k) gyártási számát, és aktuális mérőállását sorolja fel.
Mérő gyártási száma

Ssz.

4. Ügytípus
(Tegyen X-et a
megfelelő mezőbe)
Eseti ellenőrzés

Mérőállás

Dátum

Megjegyzés

Lehetőségek, Megjegyzések
Tegyen X-et a megfelelő mezőbe

Mérőállás, gyári szám, mérőhelyi pontosságvizsgálat stb.


Végleges
megszüntetés


Ideiglenes
szüneteltetés


Ideiglenes
leszerelés


Felszerelés


Szezonális
zárás/nyitás


A gázszolgáltatás végleges megszüntetése. A földgáz kereskedelmi szerződés
Megállapodásban kerül megszüntetésre.
Megrendelem a csatlakozóvezeték megbontását, lezárását, ledugózását úgy, hogy:

külön

a földmunkát saját hatáskörben
a földmunkával
elvégeztetem 
együtt kérem a vezetéklevágást 
A gázszolgáltatást ideiglenesen szüneteltetem.
A szolgáltatás szüneteltetésének várható kezdete:
20………év……………………hó……..nap
A szolgáltatás szüneteltetésének várható vége:
20………év……………………hó……..nap
A szüneteltetést kérjük a területileg illetékes rendszerüzemeltetői engedélyesnél is kezdeményezni.
Átalakítási munkálatok idejére kérem a gázmérő ideiglenes leszerelését (a felszerelést kérjük külön
ügytípusként kezelni)
A leszerelés várható időpontja:
20………év……………………hó……..nap
A felszerelés várható időpontja:
20………év……………………hó……..nap
A felszerelés kért időpontja:
20………év……………………hó……..nap

új mérő felszerelése 

új mérő felszerelése 

(meglévő mellé vagy annak cseréje)

(új bekapcsolás esetén)

visszaszerelés 

A munkavégzés kért időpontja:
20………év……………………hó……..nap
szezonális zárás 

szezonális nyitás 

A földgáz kereskedelmi szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatokra
https://hugas.met.com honlapon található Adatvédelmi Tájékoztatóban találhatja meg.

vonatkozó

részletes

MET Magyarország Zrt.  H-1068 Budapest, Benczúr utca 13/b  Budapest Metropolitan Court as Registry Court Cg.: 01-10-046485

tájékoztatást

a

A munkavégzés kért időpontja:
20………év……………………hó……..nap

Mérőcsere


teljesítményváltozással járó 

teljesítményváltozással nem járó 

Az új mérő teljesítménye: ……. m3/h
Szükséges dokumentumok: kiviteli terv,
elosztói engedélyeztetés, nyomáspróba
munkalap

Visszakapcsolás


Tartozás miatti kikapcsolás utáni visszakapcsolás.
A gázszolgáltatás visszaállításának kért időpontja.
20………év……………………hó……..nap
Egyéb, a fenti munkálatokat nem tartalmazó ügytípus.

Egyéb

Ügytípus leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..


A mérőhelyi munkálat kért időpontja.
20………év……………………hó……..nap

A mérőhelyi munkálatok díjai a Felhasználót terhelik. A díjakat a területileg illetékes rendszerüzemeltetői engedélyes üzletszabályzata
tartalmazza. A mérőhelyi munkálatokat kérjük mindig időben jelezzék.
A leszerelési mérőállás(ok)ig az annak/azoknak megfelelően készült elszámoló számla kiegyenlítését és a műszaki munkálatok, és a
gázmérő(k) leszerelésének, illetve a gázszolgáltatás szüneteltetésének minden felmerülő költéségét vállalom.
Kelt: ………………………...................………………,20……. év ……………………….....................….. hó ……..nap

……………………………………………………………….
Cégnév:
Felhasználó cégszerű aláírása:
ph.
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