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Tisztelt Fogyasztóink, Díjfizetőink! 
 

 

Válasszák Önök is az ügyintézés legbiztonságosabb módját! A személyes megkeresés helyett 

részesítsék előnyben a telefonos és elektronikus ügyintézést! Őrizzük meg együtt Fogyasztóink 

és Munkatársaink egészségét, valamint szolgáltatásunk biztonságát! 
 

 

Idén is arra kérjük Fogyasztóinkat, segítsék munkánkat értékes véleményükkel. 

Ügyfélelégedettségi kérdőívünket – rendhagyó módon – honlapunkon tölthetik ki, 

amelynek címe: www.termostar.hu. Köszönjük megtisztelő bizalmukat, amellyel 

támogatják szolgáltatásunk színvonalának további emelését!  
 

 

CSEKK BEFIZETÉS QR-KÓDDAL VAGY SIMPLEPAY SZOLGÁLTATÁSSAL 
 

2020. május hónaptól a készpénzátutalási megbízással (csekkel) készülő 

számláinkon szerepel a QR-kód, amely a kibocsátott számla- és befizető 

azonosító adatokat tartalmazza. Ennek segítségével jelenlegi számlájukat 

gyorsan és egyszerűen, sorban állás nélkül egyenlíthetik ki az icsekk alkalmazás 

használatával. 
 

FEJLESZTÉS – SIMPLEPAY ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS  
 

Örömmel tájékoztatjuk Fogyasztóinkat, hogy soron kívüli fejlesztés 

eredményeképp távhőszámlájukat SimplePay online bankkártyás fizetéssel 

is kiegyenlíthetik. A részletekről, kérjük, tájékozódjon honlapunkon! 
 

 

1000 FT JÓVÁÍRÁSÁVAL KÖSZÖNJÜK MEG, HA E-SZÁMLÁRA VÁLT! 
 

Azoknak a Fogyasztóinknak, akik e-számlára váltanak és az év végéig hátralék nélkül, pontosan 

rendezik befizetéseiket, megduplázzuk a kedvezményt! Így összesen 2000 Ft kerül jóváírásra 

számlájukon. 

A különleges akcióban részt vesznek jelenlegi e-számlás és egyéb módon befizetést teljesítő 

ügyfeleink is. Ha év végéig pontosan teljesítik befizetéseiket, 1000 Ft-ot jóváírunk számlájukon!   
 

Fontos! Az e-számlához csekk (készpénz átutalási megbízás) nem mellékelhető. Az e-számlák 

befizetésére ügyfeleinknek a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

• csoportos beszedésre felhatalmazás a folyószámlát vezető pénzintézetnek, 

• SimplePay online bankkártyás fizetés, 

• egyedi banki átutalás, 

• ügyfélszolgálaton történő pénztári befizetés. 
 

 

MELEGVÍZ-MÉRŐK DÍJMENTES HITELESÍTÉSE 
 

A melegvíz-mérők hitelesítését – a mérők cseréjét – a TERMOSTAR Kft. végzi. Minden 

Fogyasztó, akinek melegvíz-mérője 2020. évben lejár, s ezért a mérőcsere ez évben esedékes, 

értesítést kap a postaládájába a TERMOSTAR Kft-től a munka végzésének időpontjáról. 

Kérjük, a megjelölt időpontban biztosítsák kollégáink számára a lakásba való bejutást.  
 

 

Hírlevelünk második oldalán a Távhőszolgáltatási elszámoló számla részletes értelmezését ismertetjük (a közüzemi 

számlázás szabályait jogszabály írja elő). Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon megtekinthető a teljes számlamagyarázat. 

Amennyiben, további kérdése van, ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre.  

Szolgáltatásunkkal kapcsolatos aktuális információkról tájékozódjon honlapunkon.: www.termostar.hu 
 

 

Tisztelettel: Horváth Attila s. k.   ügyvezető igazgató                     

http://www.termostar.hu/



