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Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
Felhívjuk figyelmét, hogy azokban az esetekben, melyekben meghatalmazást ad, nem Önt, hanem 
a meghatalmazottját fogjuk tájékoztatni.

Alulírott,

 
név/cégnév* e-mail cím

 
telefonszám anyja neve/adószám*

lakcím/székhely*

meghatalmazom,

 -(o)t,  
név       anyja neve

lakcím/székhely

 
e-mail cím VETR azonosító

hogy a nevemben a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, illetve helyettem

felhasználási hely bekapcsolásához tartozó iratot átvegyen.

A meghatalmazás kiterjed (a megfelelő rész kiválasztandó):
 átvétele / leadása aláírása
Igénybejelentés    
Hálózati Csatlakozási Szerződés    
Hálózathasználati Szerződés    
Egyetemes szolgáltatási Szerződés    
Helyszíni szerelés (időpont egyeztetés)  
Mérőhelyi adatlap    
E-mail cím - online ügyfélszolgálati regisztrációhoz  

Tudomásul veszem, hogy az e-mail címemet a regisztrált szerelő átadja az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.-nek, aki felhasználói fiókot hoz létre 
számomra a  www.eon.hu oldalon lévő online ügyfélszolgálati felületen a szerződésemmel kapcsolatos egyszerűbb, gyorsabb ügyintézéshez. 
Tudomásul veszem, hogy ha a létrehozott fiókot 72 órán belül nem aktiválom, akkor automatikusan megszűnik.

A meghatalmazás kizárólag a fent megnevezett ügyletekre vonatkozik.

      
kelt                  év       hó           nap

Meghatalmazottként kijelentem, hogy a jelen dokumentumban harmadik személyekre vonatkozóan megadott személyes adatok 
tekintetében rendelkezem a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti felhatalmazással az adatkezelésre, így az illetékes elosztó felé 
történő adattovábbításra, továbbá biztosítom az illetékes elosztó általi adatkezelés jogszerűségét.

 
meghatalmazó  meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:

 
1. tanú neve  2. tanú neve 

 
lakcím lakcím

 
2. tanú aláírása 2. tanú aláírása

Adatvédelmi tájékoztatás: A villamos energia szolgáltatás biztosítása, a hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes 
adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.eon.hu/adatvedelem honlapon Adatkezelési Tájékoztatóinkban és ügyfélszolgálati irodáinkban 
találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a  
www.eon.hu/adatvedelem honlapon telefonos hangfelvételre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban és az ügyfélszolgálati irodáinkban 
érheti el.

E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.

Telefonos ügyfélszolgálat

h, k, cs, p: 8.00-18.00
sz: 8.00-20.00

T: 06 52/512 400
M: 06 20/30/70 45 99 600

Levélcím:
7602 Pécs, Pf. 197.

www.eon.hu
aramhalozat@eon.hu

Meghatalmazás regisztrált szerelők részére

1/2* Magánszemély / cég esetén.

D



20
_M

EG
_1

-3
_0

2_
D

IG
IT

Ön meghatalmazást adhat a regisztrált szerelőnek iratok átadására, átvételére, valamint azok aláírására. A meghatalmazás során a 
regisztrált szerelője adja be, veszi át az iratokat, ír alá az Ön nevében.

Meghatalmazással intézhető szerződések, nyilatkozatok:

Igénybejelentés: Ön ebben a nyilatkozatban jelzi a csatlakozásra vonatkozó igényét az E.ON felé.

Hálózati Csatlakozási Szerződés: Ezt a szerződést Ön és az  E.ON köti meg az igénybejelentőn megadott ingatlanra (felhasználási 
helyre). A szerződést csatlakozásonként szükséges megkötni, így speciális esetekben akár több szerződés aláírására is szükség lehet. Ez 
a szerződés az adott ingatlanra (felhasználási helyre), az adott csatlakozásra vonatkozóan tartalmazza az igényelt és rendelkezésre álló 
teljesítmény biztosítására vonatkozó műszaki és pénzügyi feltételeket. 

Hálózathasználati szerződés: Ezt a szerződést Ön és az E.ON köti meg az igénybejelentőn megadott ingatlanra (felhasználási helyre) 
vonatkozóan.  A szerződés az áram felhasználására vagy betáplálására, a fogyasztásmérő és az ahhoz kapcsolódó egyes elemek kialakí-
tására és üzembe helyezésére, a folyamatos leolvasásra, illetve ellenőrzésére vonatkozik. 
Egyetemes szolgáltatási szerződés: Ezt a szerződést Ön és az E.ON köti meg az áram értékesítésére. A szerződés tartalmazza: 

• a szolgáltatás (áram) árát,
• az elszámolási és számlázási időszakokat, továbbá a számlázás és a számla megfizetésének módját és feltételeit,
• a szerződés időtartamát, a szerződés feltételeit, 
• a szerződés meghosszabbításának, megszüntetésének, felmondásának feltételeit
• a szolgáltatott áram műszaki jellemzőit.

Helyszíni szerelés (időpontegyeztetés): az Ön által igényelt munkát egy előre egyeztetett időpontban végezzük el. Ha ezt bejelöli, akkor 
a regisztrált szerelőjével egyeztetünk.

Mérőhelyi adatlap: Egy dokumentáció, amit a munkavégzésről készítünk el és adunk át Önnek vagy meghatalmazottjának. 

E-mail cím - online ügyfélszolgálati regisztrációhoz: Online ügyfélszolgálatunkra regisztrálva, az alábbiakra lesz lehetősége:
• elektronikus számlára válthat,
• rögzítheti mérőállását,
• megtekintheti aktuális egyenlegét és számláit,
• kifizetheti számláit bankkártyával,
• számlamásolatot és postai csekket igényelhet,
• módosíthatja havi részszámláit,
• értesítést kérhet a tervezett üzemszünetekről,
• módosíthatja személyes adatait,
• megtekintheti, módosíthatja PIN kódját, amelynek segítségével bárkit felhatalmazhat az ügyintézésre, 
• egy regisztráción belül több felhasználó azonosító kezelésére is lehetősége van.

 Segítség a meghatalmazás kitöltéséhez
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