
   

                       Ügyfélszolgálat nyitva tartása:                                                       Ügyfélszolgálat címe: 3530 Miskolc, Szemere u. 5. 

                                                              hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 -15:30 

                                                              szerda: 8:00-20:00, péntek:800:12:00 

 

   Felhasználási hely azonosítója:  

  

   Felhasználó azonosító száma:  
 

22. sz. melléklet 
Nyilatkozat 

számlázási módról 
      

 Felhasználási hely címe  

Felhasználó/Díjfizető neve   

Születési név   

Anyja születési neve   

Születési hely    

Születési idő    

Lakcím  

Telefonszám: 06-46/                                >        06-       /                      

E-mail cím  

Jelen nyilatkozat aláírásával kérem, hogy a MIHŐ Kft. a fent megjelölt felhasználási helyre vonatkozóan kibocsátott 
távhőszolgáltatási díjat tartalmazó számlákban a fűtési hődíjat  

költségmegosztás alapján történő fűtési időszak végi elszámolás szerinti, fűtési időszakban havi 
részszámlázás mellett / részszámlák és elszámoló számla1  

szerint számlázza. 

Tudomásul veszem, hogy a hődíj számlázásának módja elszámolási időszakonként (az év augusztus 1. napjától, 
következő év július 31. napjáig tartó időszak) kizárólag egy alkalommal változtatható meg. Tudomásul veszem, hogy 
a költségmegosztás alapján történő fűtési időszak végi elszámolás szerinti, fűtési időszakban havi részszámlázás 
melletti elszámolásra való áttérés estén a MIHŐ Kft. az elszámolási időszak kezdetétől a nyilatkozat megtétele 
hónapjának utolsó napjáig tartó időszakig a részszámlákban kiszámlázott fűtési hődíjak összegét a nyilatkozat 
benyújtását követő hónapban a kiállított  elszámoló számlában elszámolja. Továbbá tudomásul veszem, hogy a 
részszámlák és az elszámoló számla alapján történő számlázás esetén a MIHŐ Kft. az elszámolási időszak utolsó 
napjával elszámoló számlát állít ki. A MIHŐ Kft. a számlázás módját jelen nyilatkozat kézhezvételét követő hónapban 
kiállított számlával kezdődően módosítja.  

A MIHŐ Kft. az Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el. A 
MIHŐ Kft. az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az Érintett személyes adatainak 
védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelésre  
vonatkozó tájékoztatás a www.miho.hu weboldalon érhető el. 

Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti telefonszámot és e-mail címet a MIHŐ Kft. szolgáltatásaival 
összefüggő kapcsolattartás érdekében nyilvántartásában rögzítse. 

 

Miskolc, 20…….. év …………………hó…………….nap 
 

 …………………………………….. 

 aláírás 
 

                                                 
1 megfelelő aláhúzandó 


