Meghatalmazás
1. Meghatalmazó személyes adatai

E.ON Energiakereskedelmi Kft.
Telefonos ügyfélszolgálat
Lakossági ügyfelek
h, k, cs, p 8.00-18.00
sz 8.00-20.00
Üzleti ügyfelek
h-p 8.00-16.00

név
előző (születési/leánykori) neve

Áram ügyintézés
Lakossági ügyfelek
T: 06 52/512 400
M: 06 20/30/70/ 45 99 600
Üzleti ügyfelek
T:1423

születési hely, idő
anyja neve

További adatok nem természetes személy esetén

Földgáz ügyintézés
Lakossági ügyfelek
T: 06 52/512 401
M: 06 20/30/70/ 45 99 711
Üzleti ügyfelek
T:1423

székhely (ir.szám, város/község* út/utca/tér* sz/hrsz* em./fsz* ajtó) – nem természetes személy esetén

Levélcím
7602 Pécs, Pf. 197

lakcím (ir.szám, város/község* út/utca/tér* sz/hrsz* em./fsz* ajtó) - természetes személy esetén

araminfo@eon.hu
gazinfo@eon.hu

cégképviseletre jogosult neve

Közigazgatási ügyfelek
Telefonos ügyfélszolgálat
h-cs 8.00-16.00; p 8.00-13.30
T: 06 80/ 262 000
F: 06 96/ 521 971

adószám
cégjegyzékszám

kozigazgatas@eon.hu
Levelezési cím
9002 Győr, Pf. 205

2. Meghatalmazott adatai
Felhasználó azonosító

www.eon.hu

név
előző (születési/leánykori) neve
születési hely, idő
értesítési cím (ir. szám város/község* út/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz.,* ajtó)
anyja neve
telefonszáma

e-mail címe

3. A meghatalmazás az alábbi felhasználó azonosító alatt nyilvántartott fogyasztási helyekre vonatkozik**
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Felhasználó azonosító / földgáz felhasználók esetén Mérési pont (POD) azonosító
Ez a meghatalmazás feljogosítja a Meghatalmazottat arra, hogy az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.-nél a
Meghatalmazót képviselje és nevében eljárjon.
Minden ügytípusra kiterjedő meghatalmazás eseten a Meghatalmazott a Meghatalmazó nevében Adatkezelési
hozzájárulást is adhat. A meghatalmazás pénz átvételére is jogosít.

* Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!
** Ha több felhasználási hellyel rendelkezik, azonban csak az egyikre kíván meghatalmazást adni, kérjük, ebben a mezőben a szerződésszámot adja meg.
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Meghatalmazás
Ha a meghatalmazás nem teljeskörű, a meghatalmazott által végezhető cselekmények, ügytípusok
illetve a meghatalmazás lejárata feltűntetendő.
Tájékoztatjuk, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok értelmében a határozatlan (visszavonásig érvényes)
vagy öt évnél hosszabb időre szóló általános meghatalmazás öt év elteltével hatályát veszti.
A meghatalmazás időbeli hatálya***:

visszavonásig érvényes
-ig

				
A meghatalmazás tárgyi hatálya***:

minden ügytípusra

				

megadott ügytípusra:

E.ON Energiakereskedelmi Kft.
Telefonos ügyfélszolgálat
Lakossági ügyfelek
h, k, cs, p 8.00-18.00
sz 8.00-20.00
Üzleti ügyfelek
h-p 8.00-16.00
Áram ügyintézés
Lakossági ügyfelek
T: 06 52/512 400
M: 06 20/30/70/ 45 99 600
Üzleti ügyfelek
T:1423
Földgáz ügyintézés
Lakossági ügyfelek
T: 06 52/512 401
M: 06 20/30/70/ 45 99 711
Üzleti ügyfelek
T:1423

kelt 		

év

hó 		

nap

Levélcím
7602 Pécs, Pf. 197
araminfo@eon.hu
gazinfo@eon.hu
Közigazgatási ügyfelek
Telefonos ügyfélszolgálat
h-cs 8.00-16.00; p 8.00-13.30
T: 06 80/ 262 000
F: 06 96/ 521 971
kozigazgatas@eon.hu

meghatalmazó / törvényes képviselő / gyám aláírása

meghatalmazott aláírása

Levelezési cím
9002 Győr, Pf. 205
www.eon.hu

1. tanú neve

2. tanú neve

1. tanú aláírása

2. tanú aláírása

lakcíme

lakcíme

Meghatalmazó és meghatalmazott kijelentik, hogy a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
A meghatalmazást kizárólag a nyomtatványon szereplő adatok hiánytalan kitöltése esetén és csak a megadott
felhasználó azonosító/földgáz felhasználók esetén POD vonatkozásában tudjuk figyelembe venni!
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E.ON Energiakereskedelmi Kft.

*** Ha az időbeli és/vagy a tárgyi hatály nincs töltve, akkor a meghatalmazás visszavonásig, illetve minden ügytípusra érvényes.
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