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Hirdetés

Bevezetésre kerül az egyenletes díjfizetés*,
nincs többé kiugróan magas távhőszámla!
11 hónapon keresztül azonos összegű hődíj, a 12. hónapban elszámolás
• Tervezhetőbb családi költségvetés.
• Biztonság, kiszámíthatóság, tervezhetőség.
• 11 hónapon keresztül azonos összegű hődíj részszámlák.
• Az összegben változatlanul érvényesül a rezsicsökkentés.
• Az alapdíj és a használati melegvíz fizetésének módja változatlan.
• A részszámlák végösszegének eltérése a havonta felhasznált melegvíz-fogyasztás csökkenéséből vagy növekedéséből adódhat.
• A 12. havi számla tartalmazza az elszámolást, a 11 részszámla és a tényleges fogyasztás közti különbséget. Ha kevesebb a felhasznált hőmennyiség, akkor visszafizetés jár.
Mikor indul az egyenletes díjfizetés?
• Fűtött légköbméter alapján történő elszámolásnál:
n az első részszámla 2018. júniusban készül el,
n az elszámoló számla 2019. májusban kerül kibocsátásra.
• Költségmegosztás alapján** történő elszámolásnál:
n az első részszámla 2018. augusztusban készül el,
n az elszámoló számla 2019. júliusban kerül kibocsátásra.
Mit kell tennem, hogy egyenletes legyen a díjfizetésem, elkerüljem a kiugróan magas fűtésszámlát?
• Jó hírünk van – Önnek nincs teendője ezzel kapcsolatban!

Április 25-ig minden díjfizető írásos tájékoztatást kap, amelyhez nyilatkozatot mellékelünk. A Díjfizetőnek csak abban az esetben kell
ezt a nyilatkozatot kitöltetni és megküldeni a MIHŐ Kft. felé, amennyiben a távhőszolgáltatási számlát nem az egyenletes díjfizetés
alapján kéri. A nyilatkozat visszaküldési határideje 2018. május 15. A Díjfizető által leadott írásos nyilatkozat hiányában 11 havi egyenletes összegű részszámla kerül kibocsátásra. A díjfizető egy elszámolási időszakon belül egyszer visszatérhet az egyenletes elszámolási
módról a havi elszámolásra. Ezt az igényt a MIHŐ Kft. a díjfizető írásos bejelentését követő második hónaptól tudja érvényesíteni.
* Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. április 19-i közgyűlése módosította a Miskolc területén végzett távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 39 /2017. (XII.5.) számú rendeletét. A rendelet értelmében a MIHŐ Kft. általános elszámolási módként 2018. június 1-től az egyenletes
ütemezésű részszámlázást alkalmazza fűtött légköbméter alapján történő elszámolásnál, költségmegosztás alapján történő elszámolásnál pedig 2018. augusztus 1-től.
** A költségmegosztó készülékek leolvasása és a leolvasási adatok kiértékelése továbbra is a lakóközösség által megbízott társaság feladata.
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