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Kik jogosultak az Energetikai
Központ Zrt, áramszolgál tatására?
> tsármelg lakossági Foggasztó, akinek a nevÉn van

a villamosenergia-íoggasztás rnérő, és Al, Aa, B
árszabásoI< valarnelgikének keretében íizeti
viiiamosenergia-logqasziását.

Bemutatkozás
Vállaiatunk, az Energetikai Kózpont Zrt. l0lZ-ben kezdie
meg levékengságéi - elsó iépésként - a maggarországi
lakossági villamos energia szabadpiacán. Az eggetemes
szolgá!tatóknál kedvezőbb óron, ru9almas szolgáltatási
feitéteiekkel várjuk mindaz*n Fo9gasziókai, akik
számára fgnios a szabad váiasziás lehetűsége, akik
íolgamatosan keresik a legl<edvezőbb lehttősúgekel
az energia vásárlásakor; akik iudalcs vásárlónak
Lekiniik magukat.

Áz Energetikai Központ Zrt. az Energg Supplier Nol.
a,s" iES Noi.) vóllalaitsopcr-i |agja, rnelg cégcsopcri
jelenieg a visegrádi országok terü|etén, [lehcrs:á9ban,
Lenggtlorszé9ban, Szlovákiában és Magglrorszá9on -
műküdik, És encrgeiikai, valamint kulönbűzű kiegtszitő
:; lr: il*ii*:"á:ui.. r l :*!:e:ii"a:.:l r ri.i<,;':. -n.i lt|. l,Jlji g i

Mit kell tudni a villamosenergia-
5zolgáltató váltásrólP
> semmilgen plusz köliséggel nern jár
} nem járműszal<i átalakítóssal
> nem keil mérőberendezésl cserÉlni
> a váItás folqamán a szolqáltaiás

íolgamaicssága garantált
> a szolgáitaió váltás adminisztraiív folgamala kb.

két hónapot vesz igÉngbe
> a villamosenerqia-szolqáltató váltást az

Energetikai Kczpont Zri. végzi
a Fog9asztó nregbízősábóí

műkddése során közel íélrnillió elégede|t felha:znáió
választclta a nemzetközi vállaiatcsoport szolgáltaiésait,
Mag9arorszá9i tevékengsé9ünk első iépésekÉnt
a viliamosenergia-szolgáltatás piacára koncentráiunk,
de terveink kőzött szerepel a cÉqcscpor I tuvébbi
iermÉkeinek a hazai bevezetése is, a minél naggcbb
ntegial<ariiási lehetősé9ek bizlcsitása érdekében.

Jeíen kiadván9unl<ban összeiogJaltuk a villarnlsenei-9ia-
szolgáiLatásunkkal és a kereskedőváliással kapcsola-
iils legíon[osabb iníormációkat. Ha bármiigen kárdése
merúlne fel szoígáItaiásainkkal kapcsolatban, kérjük
ícrr.illjLlri lruzzánk bizalgnrnial ü99lélszclgálati
elérhetősé9ein1< valarneIgikÉn!

5znlgaliaLálunkró| trljesknrű tájákoztillási taiái a
YVw1*,laílt!,qttii.iaiil.*r!icni.ht.] wi:i;,..ij,jl jli-l.



A kereskedőváltás íol9amata

Az Enerqetikai Kózpont Zrt, által megbízott értékesít,ő

.r*.tj- rJr..r.ii . Fogg"ztót, részletes tájékoz-

i;tj;Ü. uair.].t.or, a vaítátat által ngújltt szolgálta,

iisokról, valamint a kereskedőváltás lol9amatarot,

i*r.ÚiO* . rr99asztó minden információt megkapott

i, ., j.ür..ritti'munkatárs minden kérdésre választ

;áűl t<bzor;; kitöttik a következő dokumenfumokat:

i Éerződéses formangomtatvaav; |, _,Melléktet,
;.il- ;; energiad! 

-me9határozásá|1| 
,, 

é, 
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válaÉztható villamosenergia csomagokro| ,,:o,,
3. M e gha taím azá s, me 19 ben. ._ F?9.9 

9,1t_: .,_,T_'_9_o]1,:i

3-4. lépÉs l Adateggeztetás
*,-,lTJii3' .Oatok és a Foggasztó által alárt

meohaíalmazás alapján az Energetikai Közp9.Tt,./r:;

kezáeménuezi a korábbi e9getemes szolgaltatonal

(kereskedánÉl), yalamint 
_e|osztói 

engpdélUpsnpi a

FO6YA5rró TEENDÓJE: A sikeres kereskedőváltás

.Úri.rt-Ct.r", hoqg a fuggasztónak ne legge_n lejárt

;;ffi;'r1'száiílatartóz?sa, A kereskedőváltás

irru., ji".k további lepéseii * ETr.9_,]:5,] 
^T::;

ÖÜ;- ilÜ;l . k+oU *.sn"ta"""n9U,Ug@

:§9=J Sikeresváltás

RTfrffircrt edöváltási folgamat végeredmÉngeként

hatáluba lép az aláirt szerződes. és a i-ogr;aszto

*..'i.rai Üuaiztasat az Energetikai Központ Zrt-nél

ViilJmoseneűa-számláját ekkortól már új keresreoo-

1OtOt, az EÍergetikai Központ Zrt-től íoga rapnt,

MiIuen adatok kellenek a szerzódéskötéshez?

' .'ir.oOOO személges adatai: név, angja neve,
- 

ir**iLu .i*ossá got-igazoló okmán9 típusa, száma,

lakcím, levelezési cím

' . 
,ri*r.nr.tő szemétges adatai, ámenngiben az

eltér a szerződő féltől
, á' rr"iaiaí rráml af izető ban kszá ml a szá m a (b ankon- 

d;;tüi-iá"ilá n"wi mód választása esetén)

> villamosenerqia-mérő 99ári száma

i *?reir ,*t-.inositO FOÓ): t<iemelten fontos, ez az adat

azonosftja eggértelműen lz adoti villamosener9ta-merot

> fu lhasználási pont-azonosft ó

, Ou.iűl.**i nergia-felhasmálás menngisége

> egg havi villamosenergia-részszámla

ffiffiffi,ffiffi
A kere<etlőváltás során az rnergetika! Központ Zrl,,jár-el a Foquasztó hel9eti, 

,

A sikares keresktdrváitás ,.#ie:Ü;;?,g;;Íó"o ";du;; 
Iejáríszánlatartczása kcrábbi szclgéltatójáná|

Tái ékozta tás, szerződéses
ajánlat kitöltÉse

A szóbeli megerősftést követően aláírásra kerül a
'ir"iaaáu"rrÁerqelikaiKózpontZrt,részéről, 

.

rOeYnsnÓ TEENBŐ'E: Telefonos üggfÉlszoígálat

**[.ti.ia"a az érintett adatok eggeztetÉse,

;ll;;a;;.; valamint a kereskedóváltási szándék

szóbeli megerősftése.

.a9 
j"i.i . t"i.ir.*OOueíta= bljesk-öiű ü ggintézésével, Foggasztó kereskedőváltását,

roavnsnÓ TEENDŐjE: Kapoti információk alapján

lirárr.t.ni az Energetikai Központ Zrt,_ által kínát

ir.r.áÜiiri 
- 

.romagok közül a számára leg-

,.q'f.i.idúb.t, * a Sze"rződéses don""**ffi

Meoerősítő telefonhívás,
szérződés me9kötése

Az aláírt dokumeniumokat az árt€kesftÉsi munkatárs

;ltrÜti. ai rnerqetii<ai Központ Zrt-hez, ahol az

li.ii'jb1,'Öari 
-k.i;b* 

a Teleíonos üggtélszolgálat

*'r".liiiii.iÉrr,ívják a Fogr;asztót. az adatok eggeztetése

;;;'i;rkililánari =Íánoct, 
megerősftéx céljából

Ggakran lsmételt Kérdések (6YlK)

Van hűséqid6szak?
;"il;fi ;: ;;Énerqetit<ai Központ Zrt-vel me9köiött

t ákossá9i áramszo|9áltatásra vonatkozó szerzoűes

minimum ]? hónapra szól

Mi ttirténik akkot ha változik az Egeteml;zotgP$i a1|

i amennuiben az eggetemes szolqáltztó által alkalmazott
' i..ii.'i,i.r..UjÜái.;j, követÉeztében módosul, ú99

" 
r".,1.iiiJlrt.i fizetendő energiadrl is - a kedvezméng

méríátOnet meqtartásával arángosan vaItoztx

Van lehetósÉgem csoma9ot váltani?

;il, ;;lrő';lkalommaídi}mentesen lehet,?9I,99t

riettáni. Minden további csoma9váltás d!nzetes

ellen,ében lehetsé9es-



Kedvezmón ges csí]ma9 ajánlataink
Fogr;asztóink a területileg illetékes eggetemes szalgáltatói árnál kedvezőbb áron vásárolhatják meg a villamos
energiát, Kedvezmen9es árú villamosenergia-d!at biztosítunk Foggasztóink számára a küvetkező esetekben:
az általános, e99 zónaidós árs3abás ("Al") szerinti vételezés esetén a kedvezménges és a normál árszabás,
valamini az általángs, két zónaidős árszabás ("AZ") szerinti vételezés csrjcsidószaki foqr;asztása utánjáró
mindenkori energiadijból, a Foggasztó által választottcsomagban meghatározott mértéki9, Az általános, két
zónaidős árszabás (,,AZ") szerinti vételezés völggidőszaki foggasztása után, valamini az időszakos (vezérelt)

árszabás (,,B") szerinti vételezés után vállalatunk kedvezméngt nem biztosít. Ezen üggfelek számára is
leheiósége! kínálunk azonban a kedvezméngek nÉlküli, az eg9etemes szolgáltatói árral azonos áron történő
villamosenergia-szolgáltatás igéngbevételére.

A különbözó kedvezménges csomagok tartalmát az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
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Havi átalánqdíj, éves elszámolással
(nincs diktálási lehetósÉ9, havi fix fogqasztási menngisé9 kerül me9határozásra)

Az éves leolvasási idűponttól iü_ogően, maximum
ll havi részszámla eggben történó postai me9kúldáse

Havi

eiektronikus részszámla

fu stai csekkes befizetés,

csoportos beszedé9i meqbíás
vagg átutalással

tórtÉnő szám{arlzetés

Goportos beszedÉsi megbízás
vaqq átutalással történő számlaíizetés

Tárgghót kóvetó hónap }5.

napjáig lörténő befizetássel
Tárqghó l5. napjáig tórténő befizetéssel

Üggintézés az ósszes ü99félszolgálati felüteten:

személgesen, elektronikus- ill. postai levélben, telefonon

Uggintézés - a panaszok
rendezÉsÉnkívúl kizárólag

e-mail-ben vaqq
a weboldal online felúletán

Panaszkezelési lehetósÉ9ek: személgesen az Uggfélszolgálati lrodában;
elektronikusan weboldalunk online felúletán vag9 e-maii-ben; postai levélben;

illetve Telef onos Üquf élszoloálatunkon

Ngomiatott hírlevél.
számlával eggútt postai úton kiküldve

Elektronikus hírlevél,
e-mail-ben kiküidve

* 
A B%-o§ k€dvezmÉnut biztoíító cssmag pil|anatngilag nem igÉnlelhetó, Bővebb információértkÉrjük, keresse Üggfélszolgálatunkat

A vi llamosenergia-számlá n szereplő díj tételek

m-ffi-m-ffi=m
* A villamose;:ergia,sz_árnlán szertnlő C1.1tótelek küzül az eneigia d1 ez qgedüli, mel!€i a v€r§Éngliari keretek küzlit
a kereskedő ;z,aba4on hatámz meg. A fennrnaiadó Clt€telek nrértáke eggséges, hatóságiiag r-ógziteit és suab*lgczott.
* A Pénzeszközsk után nem !<t!i áfái íizeini,;z adó hatáigán kívrjli ióteinek számit (fillK}.



Vissza lehet térni az eg9elemes szol9áltatásba7
Ha igen, akkor milgen módon?
lgen, van lehetőség az eggeiemes szolgáltatásba
történő visszalépÉsre, az alábbi feltételekkel:
> az Energeiikai Központ Zrt-vel kötött villamosenergia-

vásárlási szerződÉst fel kell mondani, melg fel-
mondást írásban, legkésőbb 30 nappal a szerződés
|ejária előtt kell eljuttatni az Energetikai Ktizpont Zrlhez

> új villamosenergia-vásárlási szerződést kell kötni
a kiválasztoit eggetemes szolgáltatóval, vagq
villamosenergia,kereskedővel

Mi a teendőm, ha változnak a személges adataim,
és hoggan lehet adatot módosítani?
> amenngiben a szemÉlges adatokban bármilgen

változás következjk be, azt i5 napon belül be kell
jelenteni az Energetikai Központ Zrt. részére

> a személges adaiokban bekóvetkezett változás
bejeleniÉse történhet személgesen. írásban, valamint
telefonon keresztü!

> foggasztó személgében történő változás beje|entése

- költözés, átirás. ingatlan adás-vétel. elhalálozás -
kizát-ólag kásban lehetséges {postai levélben, e-mailben)

> amenngiben a Foggasztó e|mulasz§a értesíteni az
Energetikai Küzpont Zri-t a változásról, ú99 az extleges
következméngekÉrt cé9ünk nem vállal fele|ősséget

Ki végzi a mÉrőleolvasást az Energetikai
Központ Zrt-vel vató szerződéskötés utánP
> a Foggasztó mérőjének |eolvasását tovóbbra is

a területiieg illetékes elesztói engedéI9es végzi

Elérhetóségeink
Lakossá9i Telefonos Üggíélszolgálat:
+36 401900-900 (helgi tarifával hívhaió)
+36 i/999-5353 (kütföldről is hívható)
Eiérhetőségi idó: ll, K, fs, P: E:00 - l8l08

Szerda: B:00 - ?0:00
5zemél9es Ü99fálszolgálali lroda:
1053 Budapest, Maggar utca 36.

Ngitvatariás:
Héttó-Kedd:
Szerda:
fsütöriók:
Péntek:

B:00 - 15:0t]

8:00 * 20:00
IZ:OB - 18:00
8:00 - iZ:00

Hibabejelentő;
+36 BO l 44?-?44 (minden nap: 0-Z4-i9)

További elérhetősÉgek:
Levelezési cím: 1396 Budapesi, Pf.496
Központi fax: +36 l/8l5-13l5
Lakossá9i e-mail; info@energetikaikozpont.hu
Web: www.enzrgetikaikozponi.hu

Kihez lehet fordulni hibabejelentés esetén?
> rnivel a kereskedőváltással nem iörtént változás a

rendszer használatát biztosító vállalattal kapcsolatban,
iovábbra is a ierületileg illetékes elosztói
enqedélgeshez lehet fordulni, anielgnek feladata a
háiózat fejlesztése, karbantartása, üzemeltetése, az
üzemzavaruk elhárítása. új hálózati csatlakozások
elókészításe, a foggasziásmérők leolvasása és a
közvitágítassal kapcsolatos problémák kezeláse

Az elos;tói engedél gesek telef onszámai:
> ELMU Hálózati KfL: +36 4BlJ8 39 40
> EMAí/ Hálózaii KfL: +36 4O/38 39 4B
> EDFDÉHAsZHálózatiEloszló Kfi.: +3640/BlZ000
> E. ON Dél-dunántűiÁnmh. Zrt,: +36 80lZ0 5ü 20
> E, 0N Észak-dunántúfi Áramh. Zri.: +36 80i53 35 33
> E 0N Tiszántúli Áramh. Zrt.: +36 80/21 03 l0

Mérőcsere esetén mit kell tennem?
> semmit. mert a területileg illetékes elosztói

engedél9es kóteles iájÉkoztatni az lnergetikai
Központ Zri-i, hogg mérőcsere történt

> amint az elosztói engedélges hivatalból megküldi a
mérőcserére vonalkozú adatokai, az Energetik:i
Központ Zrt. elszámoló számlát készít

llol találom meg az Energetikai Központ Zrt.
üzletszabálgzatát?
> az Energetikai Küzpont Zrt,Személges

Ug9tálszol gálati Irodájában
> az Energetikai Központ Zr[. weboldalán,

a www.en?19etikaikozpont.hu címen

I

i

üdetköt6 elérhetősége

2t?/t{Y 6qtisct?

YoltYt Á{oY
Felhivjuk a fiqgeImet arra, hog9 ajelen iájékmla|ó kiadván9ban szereplő inícrmációk |ájÉ!<cz|aiójellegűe!,:, és
aZ f$€rgttikai Köz1:oni ZrL cóntésÉtói íi.lggöen vái|ozriak/válLozhatnak, Á*enngiben ói"titklődésÉi íeikeiieLtijk,
::lig:iiliá:l;i.:1;o::l::i a:::Iti|;!|i i:?.j!i- ,|ji? i!: : :.Ji.lalaioi iri:.;;i!l]i.:k;l, 1}:i;:i;:i,9 ll:lii tlti ;:=ií:ái;i,]llri:.


