MÓDOSÍTÓ ADATLAP - FELHASZNÁLÓ VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE (GÁZ)
1. Átadó felhasználó adatai
Felhasználó neve:
Szerződésszám:
Cégjegyzékszám:

Adószám:

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

Telefonszám:

Fax szám:

E-mail cím:

Levelezési cím:
2. Átvevő felhasználó adatai
Felhasználó neve:
Szerződésszám:
Cégjegyzékszám:

Adószám:

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

Telefonszám:

Fax szám:

E-mail cím:

Levelezési cím:
3. Felhasználási helyre vonatkozó adatok
Felhasználási hely címe:
POD azonosító:
Használat jogcíme:

Tulajdonos □
Bérlő □
Egyéb:
……………………………………………………

4. Átadás-átvétel adatai
Alábbiakban kérjük, adja meg a felhasználási helyen található gázmérő(k) gyári számát és állást a
pontos elszámolás és a későbbi viták elkerülése érdekében.
Gázmérő gyártási
száma

Mérőállás

Dátum

Várható éves gázigény (m3/év):
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Megjegyzés

5. Átadás-átvétel adatai
Az Átadó kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott felhasználási helyen a gázszolgáltatásról jelen
nyilatkozatban (és esetleges mellékleteiben) rögzített időponttól lemond, tekintettel erre az érintett
felhasználási hely(ek) vonatkozásában a MET Magyarország Zrt.-vel fennálló földgáz-kereskedelmi
szerződését meg kívánja szüntetni (szerződéstípustól függően felmondással vagy közös
megegyezéssel) és vállalja az átadás-átvételi nyilatkozatban közölt mérőállás(ok)ig az annak
megfelelően készült végszámla kiegyenlítését.
Az Átadó kötelezettséget vállal az Átadó és a MET Magyarország Zrt. között fennálló földgázkereskedelmi szerződés alapján szolgáltatott földgáz ellenértékének, illetve a szolgáltatás vagy a
földgáz-kereskedelmi szerződés megszüntetésével kapcsolatban felmerülő egyéb díjak, költségek
határidőben történő kiegyenlítésére.
Az Átadó tudomásul veszi, hogy a felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentésének
elmulasztása vagy késedelmes bejelentése esetén a MET Magyarország Zrt. mindenkor hatályos
üzletszabályzatában (továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltaknak megfelelően az érintett
felhasználási helyre vonatkozó földgáz-kereskedelmi szerződés megszűntetéséig a felhasználási
helyen történő vételezés ellenértékét köteles megfizetni és a szerződésszegésért helytállással
tartozik.
A gázmérő átfogó helyszíni felmérését és átírását a felhasználási helyen a területileg illetékes
rendszerüzemeltetői engedélyes fogja elvégezni.
Az Átvevő kijelenti, hogy MET Magyarország Zrt.-vel földgáz-kereskedelmi szerződést kíván kötni,
amely alapján a gázszolgáltatást a jelen nyilatkozatban rögzített átírásának időpontjától, a
jegyzőkönyvben közölt mérőállás(ok)tól veszi igénybe. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy jelen
nyilatkozata a MET Magyarország Zrt. tekintetében nem keletkeztet szerződéskötési
kötelezettséget.
Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentésének
elmaradása vagy késedelmes bejelentése esetén a felhasználási hely tekintetében a földgázkereskedelmi szerződés megkötésére kizárólag a MET Magyarország Zrt. és az Átadó között
fennálló földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követően kerülhet sor, illetve a felhasználási
helyen földgáz szolgáltatást igénybe venni kizárólag a megkötött földgáz-kereskedelmi szerződés
hatályba lépésétől jogosult.
Egyebekben a MET Magyarország Zrt.-vel megkötött földgáz-kereskedelmi szerződés és az
Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.
Az előzőekben megfogalmazottakkal egyetértünk. Kijelentjük, hogy a közölt adatok mindenben
megfelelnek a valóságnak.

Kelt: …………………………………..………,201…. év ………………….………….. hó ……..nap

…………………………………………………………
Átadó felhasználó cégszerű aláírása, ph.
Cégnév:
EV esetén azonosító szám:
Aláíró neve:
Aláíró beosztása:

………………………………………………
Átvevő felhasználó cégszerű aláírása, ph
Cégnév:
EV esetén azonosító szám:
Aláíró neve:
Aláíró beosztása:
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