BEJELENTÉS RÉSZFOGYASZTÁS MÓDOSÍTÁSÁHOZ
Felhasználó adatai
Szerződésszám:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Vevő (Fizető) azonosító: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Felhasználó neve: ....................................................................................................................
Felhasználó azonosító száma:
Felhasználási hely címe:

☐☐☐☐☐☐☐☐

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

Telefonszáma:* ................................................

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

Havi részszámla alapja:

☐ Mértékadó éves fogyasztás (MÉF) 1/11-ed része
Ebben az esetben a havi számlák az éves fogyasztás 1/11-ed része alapján készülnek. Abban az
esetben célszerű választani, ha csupán azért szeretné növelni részfogyasztását, hogy az
elszámoló számla kis összegű legyen. Amennyiben fogyasztói szokásai nem változtak, akkor a
mértékadó éves -fogyasztáson sem szükséges változtatni.
Előnye:
Változatlan fogyasztói szokások mellett az elszámoló számla értéke közelíteni fogja a 0 Ft-ot.
Érvényesség kezdete:
Amennyiben a mértékadó éves fogyasztáson (MÉF) nem változtat, akkor már a következő
részszámla az éves fogyasztás 1/11-ed része alapján készül. Akkor érdemes változtatni a MÉFen is, ha fogyasztói szokásai jelentősen megváltoztak.**

☐ Mértékadó éves fogyasztás (MÉF) 1/12-ed része
Ebben az esetben a havi számlák az éves fogyasztás 1/12-es része alapján készülnek.
(amennyiben korábban nem kérte a MÉF/11 számlázát, akkor Üzletszabályzatunk értelmében
MÉF/12 alapján készülnek a számlák.) Akkor érdemes választani, ha minden hónapban
(elszámoló száma esetében is), közel azonos mennyiségről szeretné megkapni a számláit.
Előnye:
Változatlan fogyasztói szokások mellett az elszámoló számla értéke közelíteni fogja a havi
részszámla értékét.
Érvényesség kezdete:
Amennyiben a mértékadó éves fogyasztáson (MÉF) nem változtat, akkor már a következő
részszámla az éves fogyasztás 1/12-ed része alapján készül. Akkor érdemes változtatni a MÉFen is, ha fogyasztói szokásai jelentősen megváltoztak.**
– 15-éig történő bejelentés (feldolgozás) esetén a következő hónap elsejétől
– 15-ét követő bejelentés (feldolgozás) esetén tárgyhót követő második hónap elsejétől
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Részfogyasztás módosítása/megadása
Alulírott ..............................................................................................(név), ezúton kérem az MVM
Next Energiakereskedelmi Zrt.-t, hogy a fenti felhasználási helyen a részszámlákban az alábbi
részfogyasztásokat érvényesítse.

Mérőazonosító

Fogyasztás jellege
(nappali/vezérelt)

Mértékadó éves
fogyasztás

Részfogyasztás
(kWh/hó)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amennyiben az éves leolvasás napján készített elszámoló számla értéke – az indokolatlan
részfogyasztás csökkentés miatt – túl magas lesz, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nek
nem áll módjában részletfizetési kedvezményt biztosítani.
Indoklás:
.................................................................................................................................................
A felhasználó a bejelentés benyújtásával igazolja, hogy a szolgáltatónak - a kérelemmel összefüggő
- személyes adatkezelésére vonatkozó tájékoztatását megismerte:
(https://mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok)
Bejelentés dátuma: ............................................

..................................................
Felhasználó aláírása

Módosítás dátuma: ............................................

................................................
Rögzítő aláírása

* Nem kötelező adat. ** Amennyiben a mértékadó éves fogyasztás változik, akkor az új érték szerint a következő számla az alábbiak szerint
készülhet el:
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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