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Fűtési rendszer ürítés - töltés megrendeléséhez szükséges adatok (Az adatok kitöltése 

kötelező!) 

Ürítés oka: _______________________________________________________________________ 

Felhasználási hely címe: 6000 Kecskemét, ___________________________ utca / út / tér 

____ h.sz.____ em. ____ajtó,    Telefonszám: +36-___________________ 

 

Ürítés időpontja: 20__ év ___hónap ___ nap, 

Töltés időpontja: 20__ év __ hónap ___ nap  
 

Fűtési rendszer ürítése, munkadíjak: Kérjük, az alábbiakban x-el jelölje a kívánt részt! 

 
Fűtési idényen kívül - május 16. – augusztus 31. között: 

10.000.-Ft egyszeri ürítés – töltés / megrendelés,  

3.000.-Ft kiszállási díj / alkalom 

Ürítés: az épület legfeljebb 14 napig lehet leürítve, a visszatöltésnek legkésőbb 

augusztus 31-ig meg kell történnie.  

Fűtési idényen belül - szeptember 01. – május 15. között:  

35.000.-Ft egyszeri ürítés - töltés / megrendelés, 

3.000.-Ft kiszállási díj / alkalom 

Az ürítést követő visszatöltésnek a lehető legrövidebb időn belül kell 

megtörténnie.  

Helyszíni készenléti díj: 4.500.-Ft / óra  

(A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák. A számlát a szerelést követően a megadott 

levelezési címre postázzuk, melyet banki átutalással, honlapunkon történő számla befizetéssel 

vagy személyesen a pénztárunkban tudnak kiegyenlíteni.) 

 

Számlázási adatok (Az adatok kitöltése kötelező!) 

Magánszemély esetén: 

Név: ________________________________________________ , Fogyasztó azonosító kód: ___________ 

Számlázási cím (Ha eltér a Felhasználási hely címétől): _ _ _ _ ______________________ Település,   

__________________________________________ utca / út / tér_______ házszám _____ em. ____ ajtó, 

 

Cég / Társasház / Lakásszövetkezet esetén: 

Név: ________________________________________________ , Fogyasztó azonosító kód: ___________ 

Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ - __ __  

Számlázási cím: _ _ _ _ ______________________ Település,   

__________________________________________ utca / út / tér_______ házszám _____ em. ____ ajtó 

Postázási cím: _ _ _ _ ______________________ Település,   

__________________________________________ utca / út / tér_______ házszám _____ em. ____ ajtó 
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Az ürítési tevékenység csak a Felhasználó közös képviselőjének vagy az általa 

megjelölt megbízottjának írásbeli engedélyével végezhető el, melyet ezen 

megrendelőlap alján aláírásával cégszerűen igazol. 

 

Az esetleges áztatások elkerülése érdekében kérjük, hogy minden lakó külön-külön 

jelentse be az ürítési, illetve visszatöltési igényét Társaságunk felé. 

 

Az ún. „külső szakemberrel” végeztetett, nem szakszerű szerelésből keletkezett kár (pl. 

áztatás) esetén az ürítés-töltés díjának kifizetése nem nyújt kárkereseti jogalapot. A 

kivitelező által elkészített hibás szerelések (hiányos fűtés, levegősödés, 

szabályozhatatlan hőmérséklet, zajos radiátor vagy szelep) miatt a Hőszolgáltató nem 

tartozik felelősséggel. 

 

Megrendelőlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megadott személyes 

adataimat a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Akadémia 

krt. 4.) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény alapján kezelje, illetve e-mailben, levélben, 

telefonon/üzenőprogrammal, elérhetőségeimen személyre szabott módon 

kapcsolatba lépjen velem, a megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

felhasználja, és értesítést küldjön részemre azokkal kapcsolatban. 

 

Bármikor jogosult vagyok a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.-nek (6000 

Kecskemét, Akadémia krt. 4.) adott hozzájáruló nyilatkozatomat részben, vagy 

egészében, jövőbeni hatállyal, visszavonni a kecskemet@termostar.hu e-mail címen, 

vagy a 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4. címre küldött postai levélben. 

 

Az adatvédelmi nyilatkozatról bővebben a www.termostar.hu weboldalon olvashat! 

 

Megrendelő aláírásával tudomásul veszi, elfogadja a fentieket, és nyilatkozik, hogy a 

„Fontos tudnivalók az ürítés - töltés megrendeléshez” c. tájékoztatót elolvasta A 

Felhasználó közös képviselője aláírásával hozzájárul a fenti szolgáltatás 

megrendeléséhez.  

 

Kecskemét, ________ év ____ hó ____ nap 

 

 

 

 _____________________________ _____________________________ 

 Megrendelő (cégszerű) aláírása Közös képviselő (cégszerű) aláírása   
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