BEJELENTÉS – TÁRSASHÁZI NYILATKOZAT

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Vevő (Fizető) azonosító: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Felhasználó azonosító száma: ☐☐☐☐☐☐☐☐
Szerződésszám:

Fogyasztásmérő azonosító:
1.
2.
3.

Mérőállás:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat megfelel a
valóságnak.
Felhasználási hely címe:

☐☐☐☐............................................................................................

Társasház neve: ..............................................................................................................................
Közös képviselő neve: .....................................................................................................................
Közös képviselő címe:

☐☐☐☐ ...............................................................................................

Közös képviselő telefonszáma: ............................

E-mail címe: ...................................................

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 42. pontját módosító 2013. évi CCXXXI.
törvény 8. §-a alapján* igazolom, hogy a nyilatkozaton szereplő felhasználási hely lakóépület és a
benne lévő, műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló, nem
lakás céljára szolgáló helyiségek számát.
Amennyiben a lakóépület rendeltetése megváltozik, vagy a benne lévő, műszakilag megosztott, önálló
lakások száma a továbbiakban nem haladja meg az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek számát, azt haladéktalanul jelzem az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felé az árszabás
módosítása érdekében.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a felhasználó jogosulatlanul veszi igénybe a lakossági tarifát,
az súlyos szerződésszegésnek minősül.
Dátum: .......................................................
.......................................................................................
Közös képviselő aláírása
*2007. évi LXXXVI. törvény 3. § „42.: Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy
vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát
a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából
gazdasági tevékenységet; ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt villamos
energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet;”
Az egyetemes villamosenergia-szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében kezelt személyes
adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben
kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM
Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes
személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. A tájékoztatók
a http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.
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