Segédlet a lakossági
távhőszámla értelmezéséhez
Tisztelt Ügyfelünk!
Az alábbi segédlettel a számlaformátumon való eligazodást szeretnénk segíteni.
A számlamagyarázatban szövegesen mutatjuk be az összes olyan tételt, ami a számláján megjelenhet. Ha a számlával kapcsolatban bármilyen további kérdése felmerül, ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
Felhívjuk figyelmét, hogy a számlamagyarázatunkban látható számlakép illusztráció, a rajta lévő adatok csupán tájékoztató
jellegűek.
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Távhőszolgáltatási
számlán szereplő
általános információk

1

A számla típusa (ez lehet részszámla
vagy elszámoló számla), példánya (lehet
eredeti, másolat, stornó, vagy helyesbítő), oldalszáma, sorszáma.
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A PÉTÁV Kft. adatai, ügyfélszolgálatának címe, elérhetősége.
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A számla címzettje és kézbesítési címe.
Kérjük, tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, ha az értesítési címe változik.
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Fizetési információk. A számla teljesítésére
vonatkozó legfőbb információkat tartalmazza: az elszámolt időszakot (csak hődíjat is
tartalmazó elszámoló számlán szerepel, a
hődíj elszámolt időszakát jelöli), a fizetendő
összeget, és a számla fizetési határidejét.
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A felhasználási hely tulajdonosára (felhasználójára) és a felhasználási helyre vonatkozó adatok, azonosítók.
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Az egységes közszolgáltatói számlaképről
szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
értelmében lila színű kiemelt rovatban
tájékoztatjuk ügyfelünket a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tudnivalókról.
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Csoportos beszedési megbízás esetén a
számlán itt egy tájékoztató szöveg
informálja az ügyfelet a teendőiről. Csekkes
fizetési mód esetén a tájékoztató szöveg
helyett itt a kitöltött és feladandó csekket
láthatjuk.
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A számlával és fizetéssel kapcsolatos
információk. Itt szerepel a vevő (fizető)
azonosító, a vevő (fizető) neve és címe, a
fizetési mód, a számla kelte, valamint az
igénybe vett szolgáltatások megnevezése.
Kérjük, hogy a számla átutalással történő
kiegyenlítése esetén az átutalási megbízás
„Közlemény” rovatának első sorában a
számlaszámot, második sorában a vevő
(fizető) azonosítót szíveskedjen feltüntetni.
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TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI
RÉSZSZÁMLA
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A számlán szereplő szolgáltatások és azok
díjainak felsorolása a tárgyhavi időszakra
vonatkozóan. Az igénybe vett szolgáltatásoknak
megfelelően
ezek
lehetnek
távhőszolgáltatási (fűtési és vízfelmelegítési), valamint közvetített víziközmű-szolgáltatási díjak: fűtési díj (a tárgyhavi időszak
fűtési díjelőlege, vízfelmelegítési díj), a
víziközmű-szolgáltatótól használati melegvíz előállítása céljából megvásárolt és
továbbszámlázott vízdíj, szennyvízdíj és
vízterhelési díj).
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A bruttó számlaértékből – az egyes
fizetendő összeget befolyásoló tételek (pl.
támogatás, túlfizetés) figyelembevételével –
számított fizetendő összeg. Itt található a
számlában megjelenő ÁFA tételek ÁFA
kulcsok szerinti összesítése is.
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A vevő (fizető) adott felhasználási helyre
nyilvántartott folyószámla egyenlege,
amely tartalmazza a tárgyhavi számla
értékét is.
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TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI
ELSZÁMOLÓ SZÁMLA,
IDÉNY VÉGI ELSZÁMOLÁSÚ
ÉPÜLETNÉL

11224455667
Kovács Imola
7623 Pécs, Tüzér utca 18-20.
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A fűtési célú hőszolgáltatás elszámolási
időszakának részszámláiban kiszámlázott
fűtési díj előlegek.
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Az elszámolási időszakban igénybevett
fűtési célú szolgáltatások mennyisége és
azok díja. (Alapdíj: az épületre éves szinten
lekötött teljesítményből a fűtött légtérfogat
alapján a felhasználási helyre jutó
teljesítmény. Hődíj: az épületet ellátó
hőközpontban/hőfogadóban
elhelyezett
hőmennyiségmérőn
havonta
mért
hőmennyiség felhasználási helyre jutó
része és díja, a megosztás alapja a fűtött
légköbméter vagy a hőleadókra szerelt
költségmegosztók.)
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A bruttó számlaértékből – az egyes
fizetendő összeget befolyásoló tételek (pl.
támogatás, túlfizetés) figyelembe vételével
– számított fizetendő összeg. Itt található a
számlában megjelenő ÁFA tételek ÁFA
kulcsok szerinti összesítése is.
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Az épület hőfelhasználását mérő elszámoló
hőmennyiségmérő adatai.
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A vevő (fizető) adott felhasználási helyre
nyilvántartott folyószámla egyenlege,
amely tartalmazza ezen számla értékét is.
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A felhasználási hely energiafelhasználásának alakulása az előző elszámolási időszakhoz viszonyítva.
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A fűtött időszakban az épületet ellátó
hőközpontban/hőfogadóban elhelyezett
hőmennyiségmérőn mért hőmennyiség
felhasználási helyre jutó része.
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HASZNÁLATI MELEGVÍZ
ELSZÁMOLÓ SZÁMLA
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A használati melegvízmérőn mért mennyiség és annak vízfelmelegítési díja. Ha az
elszámolási időszakon belül a díjtétel
módosul, akkor a mennyiség az árváltozás
figyelembevételével megbontásra kerül.
Hibás mérő esetén eltérhet a 13. pontban
feltüntetett mennyiségtől, ilyen esetben – a
szolgáltató Üzletszabályzatában foglaltak
alapján – a méretlen időszakra meghatározott melegvíz mennyiséget, és annak díját
is tartalmazza.
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Az elszámolási időszakban a használati
melegvíz mérő(kö)n leolvasott és kiszámlázott
víziközmű-szolgáltatás
díjtételei
(ivóvíz-, szennyvíz-, és vízterhelési díjak),
valamint az elszámolási időszak során ilyenjogcímen levont előlegek díja.
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A bruttó számlaértékből – az egyes
fizetendő összeget befolyásoló tételek (pl.
támogatás, túlfizetés) figyelembevételével –
számított fizetendő összeg. Itt található a
számlában megjelenő ÁFA tételek ÁFA
kulcsok szerinti összesítése is.
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A felhasználási helyen beépített használati
melegvízmérő(k) adatai.

14

A vevő (fizető) adott felhasználási helyre
nyilvántartott folyószámla egyenlege,
amely tartalmazza ezen számla értékét is.
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A használati melegvíz elszámolási
időszakának részszámláiban kiszámlázott vízfelmelegítési díj előlegek.

