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Tisztelt Felhasználóin k!

Kisvárda, 20l9. július 02.

TÁJnrozTArÁs

Tisztelettel:

Tájékoztatjuk Tisaelt Felhasználóinkat, hogy várhatóan 2019. augusztus hónapban megkiildésre kerülnek a2018-2019. év
fűtési idószakara vonatkozó elszámoló számlák.

Azon felhasználók részére, akiknek összességében magas tartozást mutat majd az elszámoló számlá14 Tá.rsaságunk
lehetóséget biztosít, késedelmi kamat mentes részletfizetés kérésére, személyesen ügyfélszolgálati irodránkbarr
(Ügyfélfogadás: Hétfőtől-Szerdáig,7il- t5LCstitartak 7! tFLPéntek tOu ]2u),illetveírásban (4600Kisvdrda,piac
utca 5,).

Hivatkozva a l5712005, (VIII. l5.) Korm. rendelet 3, melléklet 20.3 pontjára, ha az elszirnolás eredményeként a felhasználó
'lagy a dijftzetó folyószámlájan, a tárgyhavi számla értékén fe|ül túlfizetés mutatkozik, a felhasmáló, yagy a dijfizető
eltéró kérésének hiányában (későbbi számlába kerüljön beszámításba), a távhószolgáltató:

- a 3 000 forintot meg nem haladó összeg esetében adíjfizetőt megilletó összeget afelhasználó vagy adíjfizető
következő számlájában számolja el,
- 3 000 forintot meghaladó összeg esetében adijfizető fizetési módja szerinti módon (postai utalvány, átutalás) a
számla kibocsátásától számított 8 napon belül köte|es a felhasználónak vagy a díjfizetőnekvisszafizetni.

Továbbátájékoztatjuk Onöket, hogy házi pénztárból történó készpénzes kifizetés nem lehetséges.

Kérjük az érintett FelhasznáIókat, hogy amennyiben atargyhavi számla értéken felüli tulfizetés összegét a késóbbi számla
é rté kb e szeretn é beszá m íttat n i, az alábbi nyilatkozatot szíveskedj enek kitölteni,
számítoff 15 nanon helíil_ leokésőhh 2O1q qllollszfrls O1-io wicszqirlílqfniszámított 15 napon belül, legkésőbb 2019. augusztus 01-ig visszajuttatni.
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tér ...........,.... szám aIatti lakos nyilatkozom, hogy a Kisvárdai

t-elhasználó azonosítójú tbll,ószámlámon lévó tartozatlan túlfizetésem, a
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Felhasmáló aláirása

A Kisvardai Közmú SzolgáLltató Kft. felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre keríllő személyes adatait az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXll'törvényben és a Társaság Adatvédelmi és
adatbiáonsági szabéúyzatában foglaltaknak megfelelően kezeli, amelyet megtekinthet a Társaság ugyfélszolgálat{r és a honlapjan
(www kisvardaikozmu.hu). A személyes adat megadásával Ön hozzájárul a feltárt személyes adat meghatii,rozoltkezeléséhez.
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