VILLAMOSENERGIASZÁMLA-MAGYARÁZÓ
Utaláskor ezt kell a közlemény
rovatba írni, hogy azonosítsa
a befizetést.

Villamosenergia elszámoló számla

Változhat, utaláskor az
aktuális villamosenergia
számlán
szereplő
bankszámlaszámot kell
megadni.
A felhasználás helyétől függ,
hibabejelentés esetén a saját
villamosenergia-számláján
található telefonszámot hívja.
A pénz beérkezésének
határideje, a csekket minimum
két munkanappal korábban
kell feladni.

1. sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/4
Számla sorszáma: 100100100100
Szolgáltató neve:
Címe:
Adószáma:
Bankszámla száma:

NKM Energia Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
26713111-2-44

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NKM Ügyfélkapcsolati Kft.
06 20 474 9999, 06 30 474 9999, 06 70 474 9999, 06 1 474 9999
Hibabejelentés: 06 62 565 881
Honlap: www.nemzetikozmuvek.hu
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf. 700
Mérőállás bejelentés: www.nkmenergia.hu/aram/ugyfelszolgalat
Vezetékes számról: 06 62 565 780 vagy 06 80 82 81 80
Mobilszámról: 06 62 565 780

Elszámolási időszak: 2018.07.01 – 2019.06.30.
Fizetendő összeg:
4 200 Ft
Fizetési határidő:
2019.07.01.

Az Ön által korábban
megadott levelezési cím,
amelynek változását azonnal
jelezze felénk.

MINTA MÁTÉ
Szeged
Minta u. 1.
6720

Felhasználó azonosító száma:
Felhasználó neve:
Felhasználó címe:

Felhasználási hely címe:


1000000000
MINTA MÁTÉ
6720 Szeged
Minta u. 1.
6720 Szeged
Minta u. 1.

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása
- ebben az elszámolási időszakban:
- 2013. január 1-je óta összesen:
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

Az elszámolt időszakban fogyasztott villamosenergia
mennyiség (kWh) alapját képező induló és záró mérőállások különbözetéből kiszámíFelhasználási
hely azonosítója
tott
érték.

A lakossági fogyasztók villamosenergia-fogyasztását a
következő árszabások szerint
számoljuk el: az egésznapos
mérésen jelzett fogyasztását
1320 kWh éves elfogyasztott mennyiségig kedvezményes, az ún. „kedvezményes
A1”, az egésznapos mérésen jelzett fogyasztását évi
1320 kWh éves elfogyasztott mennyiség felett, az ún.
„általános A1” alapján és a
vezérelt mérésen jelzett fogyasztását az ún. „B Alap”
vagy „B Komfort” árszabás
szerint számoljuk el.
A villamosenergia felhasználási helyre szállításáért a fogyasztás mennyisége alapján fizetendő díj.
A számlázott energia men�nyiségétől független, fix díj.

A tájékoztató adatok közt tüntetjük fel a következő éves leolvasás és a mérőcsere tervezett időpontját.

100 131 Ft
24 726 Ft
94 837 Ft

Oldalszám 3/4
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:

Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Fizetési mód:

1000000000
MINTA MÁTÉ
6720 Szeged,
Minta u. 1.

Teljesítés kelte:
2019.07.17
Számla kelte:
2019.07.01
A szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia egyetemes

szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

A felhasználó adatai és a felhasználási hely címe.

Bruttó (áfát is tartalmazó)
megtakarítás. Ha Ön 2013.
január 1-jét követően lett az
ügyfelünk,
akkor
a
megtakarítás a szerződés
kezdete és az ezen számlán
szereplő elszámolási időszak
vége közötti időszakra
vonatkozik.

A felhasználási hely szerinti
illetékes elosztói engedélyes, akit a hálózattal, csatlakozással, fogyasztásméréssel kapcsolatos ügyekben
kell keresnie.
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Átutalás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Fogyasztás összesen: 2000 kWh
Árszabás: Lakossági
Mérési pont azonosító: HU000310F11-S10000000000001111110

Elosztói engedélyes: NKM Áramhálózati Kft.

Mérő gyártási
száma

Elszámolási időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás
(kWh)

500427688

2018.07.01-2019.06.30.

1000

3000

Leol.

2000

Tétel megnevezése

Az adott felhasználási helyen
szerződött ügyfél ezt a számot
készítse elő ügyintézéshez!

Fogyasztási időszak

MértékMennyiség
egység

Nettó
egységár és
mértékegysége
14,9100 Ft/kWh
14,2000 Ft/kWh
15,7900 Ft/kWh
15,0800 Ft/kWh

Szorzó
1
Nettó
ÁFA
érték
(%)
(Ft)
9 841 27
9 372 27
5 369 27
5 127 27
29 709
-27 959
1 750
13 755 27

Mennyiség
(kWh)

Leolvasás módja (LM) lehet:
Leol – leolvasás elosztói engedélyes által;
Becs – becsült;
Dikt – fogyasztó által diktált;
Ell – elosztói ellenőrzés

2000
Bruttó érték
(Ft)

Kedvezményes egyzónaidős (A1) árszabás
2018.07.01 – 2018.12.31
660,00 kWh
12 498
Kedvezményes egyzónaidős (A1) árszabás
2019.01.01 – 2019.06.30
660,00 kWh
11 902
Általános egyzónaidős (A1) árszabás
2018.07.01 – 2018.12.31
340,00 kWh
6 819
Általános egyzónaidős (A1) árszabás
2019.01.01 – 2019.06.30
340,00 kWh
6 511
Energiadíj összesen
2018.07.01 – 2019.06.30
37 730
Részszámlákban elszámolt energiadíj
2018.07.01 – 2019.06.30
-35 508
Fizetendő energiadíj
2018.07.01 – 2019.06.30
2 223
Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj
2018.07.01 – 2018.12.31
1 000,00 kWh
13,7550 Ft/kWh
17 469
kivételével)
Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj
2019.01.01 – 2019.06.30
1 000,00 kWh
14,4650 Ft/kWh
14 465 27
18 371
kivételével)
Elosztói alapdíj*
5-6
2,00
db
120,5000 Ft/db
241 27
306
Rendszerhasználati díjak összesen
28 461
36 145
Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak 2018.07.01 – 2019.06.30
-26 904
-34 168
Fizetendő rendszerhasználati díjak
1 557
1 977
Nettó számlaérték összesn
3 307
Bruttó számlaérték összesen**
4 200
Fizetendő összeg összesen
4 200
							
ÁFA összesítő (Ft)							
Tétel megnevezése
ÁFA (%)
Nettó érték (Ft)		
ÁFA (Ft)
Bruttó érték (Ft)		
I.áfakulcs		
27
3 307		
893
4 200		
II.áfakulcs		 AHK
0		 0
0		
Számla összesen:			3 307		893
4 200		

4 200 Ft			
						
Tájékoztató adatok:							
* Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.					
** A rezsicsökkentés a lakossági fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a
már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsájtott rész- és elszámoló
számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
Következő leolvasás várható időpontja: 2020.06.25-2020.06.30
A fogyasztásmérő hitelességének lejárati ideje 2020.12.31 , illetve a mérőcsere tervezett időpontja: 2020.01.01 és 2020.12.31 között.		
AHK: adó hatályán kívüli – A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrzés;
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:		

A számlarészletező táblázat
alatt található a szerződéses
folyószámla egyenlege. Ha
az összeg tartozást mutat,
akkor kérjük, hogy annak
kifizetését intézze.

A számlamagyarázó folytatása a másik oldalról.
Az éves elszámoló számlában elszámolt fogyasztás
alapján kalkulált, a következő elszámolási időszakra beállított átlagos havi mennyiség. Ha az elszámolás több
árszabást tartalmaz, akkor
árszabásonként adunk becsült mennyiséget.
Az éves elszámoló számlával záródó időszakban kibocsátott részszámlák felsorolása. A részszámlák
bruttó összegét az elszámoló számla összegéből levonjuk akkor is, ha az nincs
kiegyenlítve, így kérjük, ellenőrizze befizetéseit.
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Számla sorszáma:		
Felhasználási hely:

10010001000
6720 Szeged, Minta u. 1.					

Az aktuális elszámolási
időszak és az azt megelőző elszámolási időszak fogyasztásának hányadosa
százalékban kifejezve.

Következő részszámla becsült mennyisége: 167 kWh
Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak) egy zónaidős: 101,5%			
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott): nőtt					
Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználásához képest: 91,2 %					
							
Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogasztása a következő internetes honlapon
található:
www.nemzetikozmuvek.hu							
Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege:					
							
Sorszám:			Számla végösszeg (Ft):				
10010000012			13 935 Ft				
10010000023			13 935 Ft				
10010000045			13 935 Ft				
10010000067			13 935 Ft				
10010000089			13 936 Ft
Jelen felsorolás a számla fizetendő végösszegét tartalmazza. A részszámlákban felszámított tételek összegzett értékei hasonlíthatóak össze a jelen
számlában szereplő összegzett értékkel.						
A mérőcsere tervezett időpontjáról az NKM Áramhálózati Kft. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 10. pontja a „Rendszerhasználók kiértesítése” szerint küld tájékoztatást.
							

Felhasználási hely azonosító: 0407132465 6720 Szeged, Minta u. 1.

Az előz elszámolási időszakhoz viszonyított energiafelhasználás: ha 100% alatt
van, csökkent, 100% felett
nőtt, 100% esetén nem változott.
A felhasználási helynek az
éves átlagos lakossági felhasználás 2192 kWh-s értékéhez viszonyított energiafelhasználása.

