
 
         

 
TERMOSTAR Hírlevél - 2017. július

   
Tisztelt Fogyasztóink!  
 
Júliusi hírlevelünk első oldalán tájékoztatjuk Önöket 
az idei ügyfél-elégedettségi felmérésben 
résztvevők közötti sorsolás nyerteseiről, valamint az 
elmúlt fűtési idény éves egyszeri hődíj 
elszámolásának rendjéről. 
  
Hírlevelünk második oldalán pedig a 
Távhőszolgáltatási elszámoló számla részletes 
értelmezését ismertetjük. 
Honlapunkon, a www.termostar.hu-n, jól 
olvasható formában áttekinthető a teljes 
számlamagyarázat. 
 
 Köszönet azoknak a 

hőfogyasztóknak, akik kitöltve 
visszaküldték a kérdőívünket! 

A 2017. áprilisi számlához ugyanis mellékeltünk egy 
kitölthető – ügyfél-elégedettségi felmérést szolgáló – nyomtatványt. A visszaküldők között 3 db 10 000 
Ft értékű ajándékcsomagot sorsoltunk ki. Nyertesek: Gyenes Sándor Pákozdi csata utca, Kovács 
István József Nyíri út, Bédi János Berzsenyi D. utca. (Előzetesen mindannyian hozzájárultak nevük 
nyilvánosságra hozásához). A nyerteseknek ezúton is gratulálunk! 
 
 Éves fűtési hődíj elszámolás:  

 a nem fűtéskorszerűsített lakásokban az éves egyszeri elszámoló számlák június végén 
elkészültek, melyeket külön borítékban, a július havi számlákkal együtt postáztunk, 

 a fűtéskorszerűsített lakások éves fűtési hődíj elszámolására a tényleges fogyasztási adatok 
feldolgozását követően kerül sor. 
 

Az egyéni fogyasztókkal, lakástulajdonosokkal való elszámolás évente egy alkalommal – a fűtési 
idényt követően – történik. 
 
A lakásonkénti költségfelosztás jóváhagyása a lakóközösség közgyűlésének határozatával 
történik.  A költségfelosztást a Társasházközösség és a költségosztás elvégzésére szakosodott 
cég végzi el. A költségmegosztók alkalmazásának és a költségek felosztásának szabályait a 157/2005. (VIII.15.) 
Kormányrendelet szabályozza. 
 
A társasház Közös Képviselője a jóváhagyott költségfelosztást átadja a TERMOSTAR Kft-nek, hogy a 
lakók részére készítse el a fűtési hődíj elszámoló számlákat.  
  
A TERMOSTAR Kft. az éves fűtési hődíj elszámoló számlákat a Közös Képviselő által jóváhagyott 
elszámolási adatok alapján, azok feldolgozása után, 30 napon belül készíti el, és küldi ki a 
lakástulajdonosoknak, bérlőknek. 
 

A szolgáltatásunkhoz kapcsolódó jogszabályok a www.termostar.hu honlapon megtalálhatók. 
Ügyfélszolgálatunk személyesen a Kecskemét, Akadémia krt. 4. szám alatt várja Önöket a 

szolgáltatásunkkal kapcsolatos ügyek intézésére. 

             
                                                                  Tisztelettel: Horváth Attila ügyvezető igazgató s.k. 

 

Hibabejelentés éjjel-nappal: 
 

Tel.: 76/48-18-18 
 
E-mail: diszpecser@termostar.hu 
Web: www.termostar.hu/hibabejelento  

 

              Ügyfélszolgálatunk:  
           Nyitvatartás:  H-Sz: 8-15 óráig
    Cs: 8-20 óráig
    P: 8-12 óráig  
 
           Tel.:76/50-40-40, 76/44-80-10 
           E-mail: ugyfelszolgalat@termostar.hu      




