Számlamagyarázó
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Kedves Ügyfelünk!
Földgáz számláin való könnyebb eligazodás érdekében összeállítottunk Önnek egy listát a számlákon szereplô fogalmakkal és azok pontos meghatározásával. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az illusztrációként szolgáló számlaképen az árak tájékoztató jellegûek, és elôfordulhat, hogy az Ön aktuális számláján
nem szerepel minden tétel. Bízunk benne,
hogy a Számlamagyarázóval segíthetünk számláink értelmezésében!
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1/3 oldal

Próbaszámla. Érvénytelen!

Levelezési cím/Postal address:

1. 3. Gáz részszámla

560000093985

2/2. példány - elektronikusan megőrzött másodpéldány

2.

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Türr
TesztIstván
György
SZEGED
Budapest
Teszt utca 5
Pápai
utca 13
6727
1234

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 55
Bankszámla száma:
10918001-00000002-10040043
Adóigazgatási azonosító:
10773381-2-44
Közösségi adóigazgatási azonosító: HU10773381
Ügyfélszolgálat telefonszáma:
1412
Levelezési cím:
1519 Budapest, Pf. 569.
Internet / E-mail:
www.telekom.hu / ugyfelszolgalat@telekom.hu
Számlaszám :
Fizetés módja:
Teljesítés időpontja:
Számla kelte:
Befizetési határidő:
Fizetendő összesen (Ft):
Elszámolt összes fogyasztás:

560000093985
Készpénzátutalási megbízás
2013.09.18
2013.09.03
2013.09.18
94.818
38.658 MJ (1137m3)

3. Ügyfél - Vevő / Customer

Igényeljen most S.O.S. Mester szolgáltatást!
Új S.O.S. Mester szolgáltatásunkkal háztartási vészhelyzet
esetén 25.000 Ft-ig fedezzük költségeit, és akár 1 órán belül
segítséget küldünk Önnek mindössze 490 Ft-os havidíjért! Az
S.O.S. Mesterről további információt a www.telekom.hu
weboldalon a szolgáltatások/biztosítások menüpontban talál.
Az S.O.S. Mester megrendelhető a 1412-es, vagy 1430-as
ügyfélszolgálati telefonszámon, illetve üzleteinkben. Jelen
tájékoztató nem minősül ajánlatnak, a biztosítási szolgáltatás
részletes szabályait és esetleges kizárásokat, mentesülési
okokat a biztosítási feltételek tartalmazzák.

Türr István 6727 SZEGED Pápai utca 13
Fogyasztási hely azonosító / Fogyasztási hely címe
4000077724 / 6727 SZEGED Pápai utca 13

4. Ügyfél azonosítók / Customer ID.No.
MT ügyfél azonosító / Folyószámlaszám:

5. Számlaösszesítő (Ft)
Gázdíj
Kedvezmény
Alapdíj
Számla összesen:

6.

Egyenleg (Ft)
Befizetés (köszönjük!)
Jelen számla értéke
Lejárt tartozás 2013.09.03

704401541 / 821500439020

Nettó összeg Áfa kulcs
117.676
27%
-5.884
27%
923
27%
112.715

Áfa
31.772
-1.589
249
30.432

Bruttó összeg
149.448
-7.473
1.172
143.147
Bruttó összeg
0
143.147
0

Amennyiben banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját, kérjük a
560000093985 azonosítót, csoportos beszedési megbízás esetén
az A10773381T003 / 821500439020 azonosítókat használja.
Hibabejelentés: 06 80/440-141

Minta számla

Magyarázat:
***94818***

4. Ügyfél azonosítására szolgáló azonosítók
¦ MT ügyfél azonosító: A Magyar Telekom Nyrt.
rendszerében az ügyfél beazonosítására szolgáló egyedi ügyfél-azonosító. Ügyfélszolgálatainknál történô érdeklôdés esetén az MT ügyfél
azonosítóval, valamint az ehhez kapcsolódó
egyedi ügyféljelszóval azonosíthatja magát.
¦ Folyószámlaszám: A Magyar Telekom Nyrt.
rendszerében a számlázás megvalósítása céljából létrehozott folyószámlaszáma. Csoportos
beszedési megbízás esetén ez a banknál megadandó azonosító.
5. Számlaösszesítô
Itt található a számlán elszámolt tételek összesítése
és az aktuális rendeletnek megfelelô áfa, valamint
Számla összesen jelzéssel a számla befizetendô
(bruttó) végösszege. Az összesített adatok részletezése a Számlarészletezô résznél található.

7.

8.

***94818***

0-1

1. Számlatípus: részszámla vagy elszámoló számla.
¦ Számlaszám: A kiadott számla azonosítója.
*KILENCVENNÉGYEZER*KILENCVENNÉGYEZER¦ Részszámla: Olyan számla, amely
két leolAmennyiben egyszeri átutalással kívánja
NYOLCSZÁZTIZENNYOLC*
NYOLCSZÁZTIZENNYOLC*
vasás közötti elszámolási időszakra a szerkiegyenlíteni a számláját, kérjük ezt az adatot
ződésben rögzített elszámolási mód szerint
is adja meg közleményként.
Gáz havi rész.
(előző elszámolási
¦ Teljesítés idôpontja / Befizetési határidô:
2013.09.03időszak 12 havi fogyasz610000000005600000939858
Fiz. határidő:
tásának 1/12-ed
része vagy a vonatkozó
a számlán megjelenô végösszegnek az itt feltün2013.09.18
jogszabályban közzétett jelleggörbe szerint
tetett idôpontig
befizetésre és a kedvezményeTürr István
10918001-00000002-10040043
Türr István
arányosított mennyiség) kerülMagyar
kiállításra.
zett számláján
SZEGED
Telekom Nyrt.
SZEGEDjóváírásra kell kerülnie, ellenkezô
Pápai
13
Pápai utca 13 díjat számíthatunk.
¦utca
Részszámla
sorszáma: Az elszámolási
esetben késedelmi
időszakban
kiállított
részszámlák
sorszáma.
6727
005611030000201120360115
6727
¦ Elszámoló számla: Az elszámolási időszak
3. Ügyfél adatai
10918001-00000002-10040043
követően kiállított számlabizonylat,
¦ Név / Cím: A<000094818>
kiszámlázott tételek
Magyarleteltét
Telekom Nyrt.
<31> kiegyenlíté<51>
<45> <610000000005600000939858>
Bef.a.: amely
560000093985
a leolvasás alapján megállapított
séért felelôs személy / értesítési cím, amelyet
005611030000201120360115
<36> <005611030000201120360115> <26058519> <270> <51>
fogyasztás ellenértékét,
a részszámlák összeaz ügyfél korábban megadott, ami nem feltét26058519
270 51
sített ellenértékét, az egyenleget, valamint a
lenül egyezik meg a szolgáltatás helyével.
még el nem számolt díjakat tartalmazza.
¦ Felhasználási hely azonosító / Felhasználási
hely címe: a Magyar Telekom Nyrt. rendszeré2. Szolgáltatóval, számlával, és fizetéssel
ben az ügyfél felhasználási helyének beazonokapcsolatos információk
sítására szolgáló 9 karakterbôl álló azonosító /
A számla kibocsátója a Magyar Telekom Nyrt.
a szolgáltatás ezen a helyen történik.

6. Egyenleg
¦ Befizetések: az előző számla óta beérkező
összes befizetés/befizetések összegét jelenti.
¦ Jelen számla értéke: az aktuális számla
befizetendő végösszege (bruttó).
¦ Jelenlegi egyenleg: az aktuális éves egyenleg
közlésére szolgáló sor, amely az aktuális év
novemberben kiállított számláin jelenik meg
¦ Lejárt tartozás: a számla kiállításának napján lejárt fizetési határidejű, ki nem egyenlített számlák összege.
7. Csoportos beszedési megbízásra és banki
átutalásra vonatkozó adatok
¦ Banki átutalás esetén: Kérjük, a közlemény
mezôben, adja meg a kiállított számla számlaszámát (lsd. 2. pontnál Számlaszám).
¦ Csoportos beszedési megbízás esetén:
A Magyar Telekom Nyrt. jogosultsági azonosítója: A10773381T003 és az Ön energia számláján szereplô folyószámlaszáma megadásával
köthet csoportos beszedési megbízást (CSBM)
bankjánál.
8. Hibabejelentés:
Területileg illetékes elosztói engedélyes telefonszáma, amely műszaki hibák bejelentésére szolgál.
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Próbaszámla. Érvénytelen!

MT azonosító: 704401541

2/3 oldal

Számlaszám:560000093985

Számlarészletező

Mérési pont azonosító: 39N0507596280005
Fogyasztási hely (azonosító/cím): 4000077724 / Türr István , 6727 SZEGED, Pápai utca 13
11. Leolvasás tervezett dátuma / tarifa megnevezése: 2014.05.17 / Részszlás 20 m3/h alatti
12.
MÁK
704401541
Adotthatározatszám:
elszámolási időszakra
vonatkozó RMA érték (m3): 167 (MÉF/12)
13. Diktálás időintervalluma: következő hónap 17-22
14.
Mérőóra gyári száma: 000001300016156812
Előző leolvasás időpontja / mérőóraállás: 2013.02.08 / 5.020 m3
Az elszámolt mennyiség diktált mérőállás alapján került meghatározásra: 7.000 m3
Számlázási
Mennyiség Menny.
Érintett
Tétel megnevezés
időszak
egység hónapok
száma
15.
Gázdíj
2013.04.12-2013.05.20
5.718
MJ
I.Árkategória2
2013.04.12-2013.05.20
32.940
MJ
II.Árkategória2
Gázdíj összesen
16. Kedvezmény(extra)
2013.04.12-2013.05.20
Alapdíj
2013.04.12-2013.05.20
1
Darab
1 hónap
17.
Mindösszesen7
9.

10.

A számlán megjelenő tételek SZJ szám besorolása : SZJ 40.22.12.1

Áfa összesítő
Áfaköteles: 27%
Számla összesen:

Számlarészletezô

Áfa nélküli összeg (Ft)
112.715
112.715

Fizetendő összeget befolyásoló tételek
Egyéb folyószámla tétel
folyószámla tétel
9. Mérési pontEgyéb
azonosító
folyószámla
tétel azonosítására
A fogyasztásEgyéb
helyének
egyértelmű
Egyéb
folyószámla
tétel
szolgáló egyedi
azonosító.
A fogyasztási
helyen
Egyéb folyószámla tétel
történő tényleges fogyasztás elszámolásához szükEgyéb díjak összesen

Áfa (Ft)
30.432

Nettó Nettó összeg
egységár
(Ft)
2,762
3,093
11.076/év

Összesen (Ft)
143.147
143.147
-27.320

15.793
101.883
117.676
-5.884
923
112.715

Áfa
kulcs

Bruttó összeg
(Ft)

27%
27%

20.057
129.391
149.448
-7.473
1.172
143.147

27%
27%

Minta számla

-7.180 16. Kedvezmény
15. Gázdíj
-7.570
¦ Gázdíj: Az a Ft/MJ-ban meghatározott díj,
A kedvezményre vonatkozó aktuális leírás
-4.214
amelyet a felhasználó az átvett földgáz
a mindenkor hatályos Földgázszolgáltatásra
-2.045
hőmennyisége után fizet, figyelembe véve az
vonatkozó üzletszabályzatban található, amelyet
-48.329
séges adatok cseréje az elosztó és a kereskedő
Üzletszabályzatban leírtakkal összhangban álló
a www.energia.telkom.hu weboldalon
között ezen az egyedi azonosítón keresztül történik.
nyomás- és hőmérséklet-korrekciót.
a Gyakorlati tudnivalók menüpontban talál meg.
Tisztelt Ügyfelünk!
¦ I. Árkategória: Amennyiben az Ön éves földgáz
10. Fogyasztási hely (azonosító/cím)
fogyasztása naptári éven belül 41 040 MJ (kb.
17. Alapdíj
Kérjük ügyeljen a Telekom energiaszámlák határidőre történő kiegyenlítésére, hogy elkerülje a késedelmes fizetéssel járó többletköltségeket.
¦ A Magyar Telekom Nyrt. rendszerében az ügyfél
1200 m3) vagy annál kevesebb, akkor a teljes
Olyan díjtétel, mely a földgáz szolgáltatás
fogyasztási
helyének beazonosítására szolgáló
fogyasztást az I. (kedvezményes) árkategóriáinfrastruktúrájának működtetési, fenntartási
Üdvözlettel,
9 karakterből álló azonosító / az a cím, ahol a
nak megfelelően számlázzuk.
és karbantartási költségeit fedezi. Az alapdíjat
2 veszi.
A hőmennyiséget (MJ) a rendelkezésre
álló
átlag
fűtőértékkel és korrekciós
tényezővel határozzuk
meg. földszolgáltatást a fogyasztó igénybe
¦
II.
Árkategória:
Amennyiben
az
Ön
éves
a gázszolgáltatás rendelkezésre állásáért kell
7
Közvetített szolgáltatást tartalmaz.
gázfogyasztása naptári éven belül meghaladja
megfizetni.
11. Leolvasás tervezett dátuma/
a 41 040 MJ (kb. 1200 m3), akkor az a feletti
tarifa megnevezése
mennyiséget a II. árkategóriának megfelelő
¦ Minden ügyfél fogyasztási helyén évente legegységárral számlázzuk.
alább egyszer történik gázmérő leolvasás az
illetékes elosztói engedélyes által, ennek a tervezett dátuma
¦ A tarifa megnevezése azt mutatja meg, hogy az
elosztó évente egyszer (Részszlás) vagy havonta
(Elszszlás) olvassa le a gázmérőt, valamint az
ügyfél gázmérőjének törvény szerinti besorolását (pl. 20 m3/h alatti)

12. Adott elszámolási időszakra vonatkozó RMA
érték (m3)
¦ RMA: Részszámla mennyiségi alap, mely a
szerződésben rögzített módon kerül meghatározásra (előző elszámolási időszak 12 havi
fogyasztásának 1/12-ed része vagy a vonatkozó
jogszabályban közzétett jelleggörbe szerint
arányosított mennyiség).
13. Diktálás időintervalluma
¦ Annak az időszaknak a megjelölése, amelyben
a fogyasztó bejelentheti a gázmérő aktuális
állását. Kérjük, az aktuális mérőállást a számlán
megjelölt időpontban jelezze számunkra.
Amennyiben elfelejti mérőállását bejelenteni,
vagy nem kérte a diktálás alapú elszámolást,
a számláján az adott elszámolási időszakra
vonatkozó RMA érték megjelenik, a számlamagyarázóban a 11-es pont által jelölt sor.
14. Mérôóra gyári száma
A fogyasztási helyen található gázmérő azonosítására szolgáló (pl. diktáláshoz szükséges)
gyártási száma.

