Nyomtatás

Töröl

Villamosenergia - vásárlási szerződés felmondása
Alulírott felhasználó kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban meghatározott fogyasztási helyre vonatkozó villamosenergiavásárlási szerződésemet a Magyar Telekom Nyrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatában meghatározottak
szerint rendes felmondással felmondom.
Nyilatkozom, hogy a szolgáltatás felmondásának oka:
Kereskedőváltás
Fogyasztási hely megszűnése
Amennyiben a szolgáltatás felmondásának oka kereskedőváltás, akkor annak indoka(i):
A szerződés feltételei nem megfelelőek számomra.
Az ügyintézéssel nem vagyok elégedett.
A számlázással nem vagyok elégedett.
A kereskedőváltási folyamattal nem vagyok elégedett.
Kedvezőbb ajánlatot kaptam egy másik szolgáltatótól.
Egyéb:

Felhasználó adatai:
Ügyfél azonosító (MT azonosító):
Név / Társaság cégneve* :
Képviselő neve*:
Születési név:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Személyi igazolvány száma:
- Adószám*:
Cégjegyzékszám*:
Állandó lakcím / Székhely*:
Irsz.:
Város:
Közterület neve:
Házszám:
Emelet:
Telefonszám: 06- /

Ajtó:

Fogyasztási hely adatai:
u.a.

Fogyasztási hely címe:
Irsz.:
Város:
Közterület neve:
Házszám:
Emelet:

Ajtó:

Mérési pont azonosító(k) (POD):
HU000
HU000
HU000
HU000
Oldalszám
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Tudomásul veszem, hogy jelen felmondásom abban az esetben hatályos, amennyiben teljesülnek a Magyar Telekom Nyrt.
Üzletszabályzatában meghatározott feltételek.
Tudomásul veszem, hogy a szerződés megszüntetését a Magyar Telekom Nyrt. az Üzletszabályzatában rögzített határidőnek
megfelelően teljesíti. A szerződés felmondásával egyidejűleg a villamosenergia-vásárlási szerződéshez kapcsolódó, korábban aláírt
Meghatalmazás is hatályát veszti.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen felmondás nem jelenti a hálózati szerződések felmondását, vagy azok módosítását, azt
nekem, mint szerződő félnek kell intéznem az illetékes hálózati engedélyesnél, amennyiben annak intézésére kereskedőváltás
esetén az új kereskedőnek nem adott megbízást. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Kereskedő nem vállal
felelősséget.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a felmondás oka kereskedőváltás, új kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerződés
megkötéséről nekem szükséges gondoskodnom.
A szerződés felmondás feltételeinek teljesüléséről, valamint a villamosenergia-ellátás utolsó napjáról a Magyar Telekom Nyrt. Önt
külön értesítésben tájékoztatja.

* Nem természetes személy esetén
Bejelentés dátuma:

2013. 03. 12

………………………………
Felhasználó aláírása

………………………………
Ügyintéző aláírása
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