
Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

Új bekapcsolás esetén a választott kereskedő:
   Egyetemes szolgáltató (Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó minden lakossági fogyasztó és   

a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó)
   Versenypiaci kereskedő 

(Amennyiben versenypiacon kíván földgázt vételezni, kér-e ajánlatot az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-től:     
  igen     nem)

Előzőleg versenypiacon vételezett:    

   igen    mérőóra gyári száma:  mérőóra állása:
   nem   

1.1 Igénybejelentő (szerződő) adatai:                                       felhasználó azonosító: 

szerződés száma:             szerződő (felhasználó/fogyasztó) neve 

előző (születési/leánykori) neve     anyja neve    

szem. azon. okirat (szem. ig., útlevél*) száma  születési helye születési ideje

lakcíme   telefon/fax  

levelezési címe     e-mail

1.2 Gazdálkodó szervezet (nem magánszemély esetén): Kérjük, csatolja a 30 napnál nem régebbi cégkivonat és az aláírási címpéldány másolatát!

gazdálkodó szervezet neve székhelye

adószáma statisztikai jelzőszáma

cégjegyzék/vállalkozói engedély száma* TEÁOR-száma

cégképviseletre (képviseletre) jogosult neve ügyintéző neve 

telefonszáma teljes (nem rövidített vagy rövid) cégneve

1.3 Közös képviselő (közösségi célú fogyasztás esetén): Kérjük, csatolja a közgyűlési határozat és az aláírási címpéldány másolatát!

közös képviselő neve  címe

szem. azonosító okirat (szem. ig., útlevél*) száma telefon/fax e-mail

2. Felhasználási (fogyasztási) hely (elszámolási/csatlakozási pont) adatai:

ir.szám   város/község* út/utca/tér* házszám em./fsz.*, ajtó hrsz. 

Egyéb megjegyzés:  
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fizető aláírása felhasználó aláírása

Lakossági felhasználók számára

1. Használ-e a felhasználási helyen vezetékes gázt fűtési célra?        igen         nem
2. Használ-e a felhasználási helyen vezetékes gázt vízmelegítés céljából?       igen         nem

Nem lakossági felhasználók számára

1. Használ-e a felhasználási helyen vezetékes gázt fűtési célra?        igen         nem
2. Használ-e a felhasználási helyen vezetékes gázt vízmelegítés céljából?       igen         nem
3. Van-e bármilyen technológiai célú vezetékes gázfelhasználás a fogyasztási helyen?      igen         nem

* Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!

E.ON Energiaszolgáltató Kft.
 
Telefonos ügyfélszolgálat
Lakossági ügyfelek
h–p 7.30–20.00
Üzleti ügyfelek
h-p 7.30-20.00
Versenypiaci ügyfelek
h-p 8.00-16.00

Az E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/ 444 000
M (lak.): 06 20/ 30/ 70/ 45 99 711
T (üzl.): 1423
F (lak., üzl.): 06 93/ 310 802
 
Az E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/ 22 00 22
M (lak.): 06 20/ 30/ 70/ 45 99 722
T (üzl.): 1423
F (lak., üzl.): 06 72/ 503 100
 
Levélcímünk 
(lakossági és üzleti)
7602 Pécs, Pf. 197

www.eon.hu
gazhalozat@eon.hu

Érkezett

Iktatási szám

Felhasználó azonosító

Felhasználási hely száma

Ügyintéző

Földgázigény bejelentése bekapcsoláshoz
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