
  

                   
          

 
      TERMOSTAR HÍRLEVÉL – 2016. SZEPTEMBER  
 

 
Tisztelt Fogyasztóink, Díjfizetőink! 

 
Szeptember hónap az évszakot tekintve: nyár-ősz. Időjárásának alakulásában igen gyakran érződik a nyárias 
jelleg, nem ritkán harminc fok fölötti hőmérséklettel. Ugyanakkor előfordulhatnak már fagyok is a hónap végén.  
 
A TERMOSTAR Kft. is figyelemmel kíséri az időjárást, hiszen szeptember 15-én kezdetét veszi a távfűtési 
időszak. 
Hírlevelünkben is a fűtésindítással kapcsolatos legfontosabb kérdésekre adjuk meg a választ Fogyasztóinknak. 
A második oldalon pedig a Távhőszolgáltatási részszámla számlamagyarázatában részletesen tájékoztatjuk 
Önöket a számla tartalmának értelmezéséről. 
 

Mikor indul az őszi távfűtés?  

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerint Magyarországon a fűtési idény szeptember 15-étől 
május 15-éig tart.  
 

Honnan tudható, hogy elindult a távfűtés Kecskeméten? 
A TERMOSTAR Kft. munkatársai a lakosság igényeit jól ismerve, az időjárási előrejelzések 
alapján indítják el a távfűtést. Erről a társasházuk Közös képviselőjétől, a helyi médiákon 
keresztül, valamint a www.termostar.hu honlapunkról értesülhetnek a kecskemétiek. 

 

Hogyan segíthetik a társasház lakói a fűtés zökkenőmentes indulását? 

  Segítséget jelent, ha biztosítják a bejutást a felső szinteken levő lakásokba a 
légtelenítési munkák gyors elvégzése céljából. 

 Kérjük, ellenőrizzék radiátorszelepeiket, hogy azok nyitva vannak-e! Ez szükséges 
ahhoz, hogy a légtelenítési munkákat el tudjuk végezni annak érdekében, hogy a 
megfelelő hőmérsékletű fűtővíz akadálytalanul tudjon keringeni a fűtéscsövekben. 

 A TERMOSTAR Kft. engedélye nélkül ne kezdjenek olyan szerelési munkákba, 
amelyek miatt a fűtővizet le kell engedni a rendszerből! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Fogyasztóinkat, hogy a fűtésindítást követően 2 hétig 
 – a bejelentés sorrendjében – ingyenesen végezzük el a légtelenítést. 

 

Mi a teendő, ha valamely radiátor még nem melegszik? 
Ha a radiátor 10 °C alatti napi átlag külső hőmérsékletnél - nyitott radiátorszelepek mellett - nem 
melegszik megfelelően, jelezzék ezt a hibabejelentőnk elérhetőségeinek valamelyikén. 

  A hiba bejelentésekor kérjük megadni:  
- a fogyasztási hely azonosítót (6 jegyű szám a távhőszámla tetején, a középső oszlopban 

felülről a második adat), 
- a bejelentő, lakástulajdonos nevét, telefonszámát, 
- az érintett lakás címét (utca, házszám, emelet, ajtó), 
- az észlelt hiba leírását, a probléma jellegét. 

 
A távhő- és melegvíz-szolgáltatással kapcsolatban keressen bennünket e-mailen, telefonon, 

honlapunkon, vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon, az Akadémia krt. 4. szám alatt! 
       A szolgáltatásunkhoz kapcsolódó további információkról és jogszabályokról a honlapunkról tájékozódhat. 

 
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                            Tisztelettel: Horváth Attila s.k.  
                                                                                                                 ügyvezető igazgató 

Hibabejelentés éjjel-nappal:   

 
Tel.:76/48-18-18 

Email: 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      
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