
Elszámolt időszak: 2013.12.03 - 2014.01.02.
Fizetendő összeg: 5 404 Ft
Fizetési határidő: 2014. 01. 15.

Szolgáltató neve: EDF DÉMÁSZ Zrt.
Címe:  6720 Szeged, Klauzál tér 9.
Adószáma: 10734441-2-44
Bankszámlaszáma: 13700016-02799029-01234567

Villamos energia X. részszámla
A számla 1 db eredeti példányban került kinyomtatásra. Készpénz felvételre nem jogosít.
A számla az SAP zárt rendszerében készült, ezért aláírás nélkül is érvényes.
A számla sorszáma: 11015555555

Felhasználó azonosító száma: 1000000000
Felhasználó neve: Minta Ügyfél
Felhasználó címe:  1234 Település
 Minta u. 1.
Felhasználási hely címe: 1234 Település
 Minta u. 1.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonos ügyfélszolgálat (e-vonal 0-24 h): 06 40 82 22 82
Hibabejelentés: 06 40 82 20 00
Honlap: www.edfdemasz.hu
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf.: 199
Mérőállás bejelentés: www.edfdemasz.hu/meroallas
vezetékes számról: 06 80 82 81 80
mobilszámról: 06 40 82 81 80

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna: 6 764 Ft
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 
– ebben az elszámolt időszakban: 1 360 Ft
– 2013. január 1-je óta összesen:  9 585 Ft
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)
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Tisztelt Ügyfelünk!

2014. január 1-jétől kiállított számlákat a 2013. évi CLXXXVIII. törvény szerinti kötelezettségünknek eleget téve új formátumban készítettük el Önnek.
Jelen tájékoztatóban a megváltozott számlaképre vonatkozó információkat olvashatja. Az új formátum és az adattartalom az egységes közszolgáltatói
számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előírásoknak felel meg.
Hivatkozva a törvény 10. §-ában előírt kötelezettségre az alábbiakban a számlán szereplő „nehezen érthető” szakkifejezések magyarázatát adjuk meg.

Számla első oldalán található információk magyarázata:
A rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályok alapján feltüntetendő információkat az első oldalon találja, mely mutatja, hogy a hatósági árak változásai
milyen értékű megtakarítást jelentenek az adott felhasználási helyre az adott fogyasztási időszakban a 2012. december 1-jén hatályos egységárakhoz képest.

„Elszámolási időszak, elszámolt időszak” Az elszámolással érintett időszak vagy számlában szereplő időszak, amelynek a villamosenergia-díját elszámoltuk
leolvasás alapján, vagy részszámla esetén a kalkulált fogyasztás alapján számoltuk ki.
„Fizetendő összeg:” Az az összeg, ami a számla-kiállítást követően a szolgáltatót illeti, melyet ki kell fizetnie.
Az összeg az esetleges korábbi túlfizetéseket már figyelembe veszi, és a kapott támogatás levonását követően ki nem egyenlített összeget jelenti.
„Fizetési határidő:” Jogszabályok alapján megállapított időpont, amely időpontig a számla fizetendő összegének el kell jutnia társaságunkhoz.
Figyelembe kell vennie, hogy a postai és banki pénzkezelés átfutási ideje miatt e határidőt megelőzően már gondoskodnia kell a befizetés kezdeményezéséről.
A teljesítés akkor történik meg határidőre, ha a számla fizetendő összege a kedvezményezett (EDF DÉMÁSZ Zrt.) pénzintézeti számláján jóváírásra került.
A határidőre kiegyenlítés elmulasztása díjköteles fizetési felszólítás kiküldéssel és késedelmi kamat megfizetésével is jár.

Számla harmadik oldalán található információk magyarázata:
A számla harmadik oldala a számlarészletezőt tartalmazza. Megismerheti, hogy a számla fizetendő összege a törvény szerint milyen számlatételek
összegeként alakult ki.

A „Számlarészletező” mutatja a mérésre, fogyasztásra vonatkozó adatokat, majd az egyes számlatételek kiszámításával és összegzésével megadja a számla értékét,
és az egyéb tételek figyelembe vételével kialakul a fizetendő összeg.
„Szerződéses folyószámla száma”: a társaságunknál vezetett azon vevői folyószámla azonosítója, melyen a számla szerinti felhasználási helyhez kapcsolódó
villamosenergia-szolgáltatási számlákat, egyéb fizetendő tételeket és befizetéseket kezeljük. Korábban ezt az azonosítót fizetőszámként ismerhette.
Átutalás, vagy pénzügyi jellegű kapcsolatfelvétel esetén ezt az azonosítót használja.
„Fogyasztási hely azonosítója” és a „fogyasztási hely címe” a számla azonosítására szolgáló adat mely alapján azonosíthatja, hogy hová, melyik csatlakozási
pontra állítottuk ki a számlát.
Az adott elszámolási időszakban elfogyasztott kWh mennyiséget a számlarészletező elején kiemelten találja meg.
A villamosenergia-szolgáltatásért fizetendő összeg a villamos energia, mint termék árából, a fogyasztási helyre elszállításért fizetendő rendszerhasználati
díjakból és a kapcsolódó adóból, törvényben előírt további tételből állhat. Ezeket a számlarészletezőben egymás után számoljuk el. A fizetendő összeg tartalmaz
kisösszegű alapdíjat, és a fogyasztott villamosenergia-mennyiség (kWh) alapján fizetendő tételeket is. Nem lakossági elszámolás esetén energiaadó is fizetendő.
Árváltozás esetén a fogyasztás időarányosan megosztásra kerül, és az eltérő egységárú időszakok önálló sorban jelennek meg az egyes tételeknél.
Késedelmi kamatot, támogatási összeget, felszólítási díjat, mint a fizetendő összeget befolyásoló egyéb összegek a részletező táblázat végén találja meg a
fizetendő összeg felett.

Fontos adatként találhatja meg a számla részletezőt követő ÁFA összesítő után a következő leolvasás vagy diktálás várható idejét, a számla kiállítása utáni
tartozását.

Oldalszám: 2/36.



Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Mennyiség Mérték-
egység

Nettó  
egységár és 

mértékegység

Nettó érték 
(Ft)

ÁFA
%

Bruttó érték 
(Ft)

Kedvezményes egy zónaidős (A1) árszabás 2013.12.03-2014.01.02. 112,00 kWh 16,350 Ft/kWh 1 831 27 2 325
Általános egy zónaidős (A1) árszabás 2013.12.03-2014.01.02. 23,00 kWh 17,280 Ft/kWh 397 27 504
Energiadíj összesen 2013.12.03-2014.01.02. kWh 2 228 2 829
Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj 
kivételével) 2013.12.03-2014.01.02. 135,00 kWh 14,067 Ft/kWh 1 899 27 2 412

Elosztói alapdíj* 1 1,00 DB 128,000 Ft/DB 128 27 163
Rendszerhasználati díjak összesen 2 027 2 575

Nettó számlaérték összesen 4 255

Bruttó számlaérték összesen** 5 404
Számla összesen egyéb szolgáltatásokkal 4 255 5 404

Fizetendő összeg 5 404

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: 135 kWh
Árszabás: lakossági Elosztói engedélyes: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
Mérési pont azonosító: HU000311F12-S10000000000000000000 Egyedi azonosító: 012345678901

Mérő gyártási 
száma

Elszámolt időszak Induló mérőállás Záró mérőállás LM Fogyasztás
(kWh)

Szorzó Mennyiség 
(kWh)

500912203 2013.12.03-2014.01.02. 9 453 9 588 Becs 135 1 135
Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának

 dátuma:
Utolsó elszámolt mérőállás 

(kWh):
2013.05.01. 8 508
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Teljesítés kelte:  2014. 01. 15.
Számla kelte: 2014. 01. 03.
A szolgáltatás megnevezése:  Villamos energia egyetemes szolgáltatás 

és villamosenergia-elosztás

Fogyasztási hely: 040000000
Fogyasztási hely címe: 1234 Település, Minta u. 1.

Vevő (Fizető) azonosító:  1000000000
Vevő (Fizető) neve: MINTA ÜGYFÉL
Vevő (Fizető) címe:  1234 Település,
 Minta u. 1.

Szerződéses folyószámla: 11000000000
Számla sorszáma: 11015555555
Fizetési mód: Csekkes fizetés

Tájékoztató adatok:

* Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.
** A rezsicsökkentés a lakossági fogyasztókat а 2012 . december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, а tétel а már csökkentett 
összеget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsájtott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került 
meghatározásra.
Következő leolvasás várható időpontja: 2014.04.23-2014.05.03.
AHK: adó hatályán kívüli tétel 
A számla közvetített szolgáltatás tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés.
Átutalással történő fizetés esetén a Közlemény sorba kérjük mindenképpen tüntesse fel a következő azonosítót: 110000000000

ÁFA összesítő (Ft)     

Tétel megnevezése ÁFA (%)             Nettó érték  (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó érték (Ft)

I. áfakulcs összesen 27 4 255 1 149 5 404

II. áfakulcs összesen AHK 0 0 0

Számla összesen: 4 255 1 149 5 404

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege számla kibocsátáskor 25 461 Ft
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