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A KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÉRINTETT INGATLAN CÍME:  Vevőkód:  

Ir.szám  Város Utca Házszám Lépcs őház Emelet Ajtó 

       

 
 

KIJELENTKEZŐ ÜGYFÉL ADATAI BEJELENTKEZ Ő ÜGYFÉL ADATAI 

Név  Név  

Szül. hely, idő  Szül. hely, idő  

Anyja neve  Anyja neve  

Vevőazonosító   Vevőazonosító  

Új lakcíme:  Régi lakcíme:  

Új lakcímen szerződés megkötve  amelyről kijelentkezem  

Új lakcímre ügyfél bejelentkeztetve  nem jelentkezem ki  

Megjegyzés:  
 
 

 

Megjegyzés:  
 
 

 

A szerződésmódosítás (partnerváltozás) kezdete:   

Kijelentem, hogy a tároló kapacitás kedvezményre: Kijelentem, hogy a tároló kapacitás kedvezményre: 

� jogosult vagyok.  � jogosult vagyok. 
 

� nem vagyok jogosult.  � nem vagyok jogosult. 
 

Alulírott kijelentkező kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek, valamint tudomásul veszem, hogy a 
tulajdonosváltozás tényének bejelentéséig a közszolgáltatási díjat 
a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni, valamint, hogy a 
fenti adatokat a Dél-Kom Nonprofit Kft. a társasház közös 
képviselője felé továbbítja. 

Alulírott bejelentkező kijelentem, hogy a fenti adatok a 
valóságnak megfelelnek, és a hulladékszállítási díjat a közös 
képviselő tájékoztatása alapján rendszeresen megfizetem. 
Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokat a Dél-Kom 
Nonprofit Kft. a társasház közös képviselője felé továbbítja. 
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Tudomásul veszem, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. fel é 

 

2016. (év) március (hó) 31 napjáig fennálló tartozásom az alábbi részletezé sben 

összesen:  

Ft, melyet 

készpénzben, pénztári befizetéssel   

tőke  posta átutalással (szolgáltató által kiadott csekke n)  

kamat   banki átutalással   

hátralékkezelési költség   (A megfelel ő rész X-szel jelölend ő) 
 
egyenlítek ki. egyéb költség   

 
 
 

Tudomásul veszem, hogy az NHKV Nemzeti Hulladékgazdá lkodási Koordináló és Vagyonkezel ő 
Zártkör űen Működő Részvénytársaság felé 

 

2016. április 01 -től  -ig napjáig fennálló tartozásom az alábbi részletezésbe n 

összesen:  

Ft, melyet 

készpénzben, pénztári befizetéssel   

tőke  posta átutalással (szolgáltató által kiadott csekke n)  

kamat   banki átutalással   

hátralékkezelési költség   (A megfelel ő rész X-szel jelölend ő) 
 
egyenlítek ki. egyéb költség   

 
 
 
……………………………………….      ……………………………………… 
        Kijelentkez ő ügyfél                 Bejelentkez ő ügyfél 
 
 

A társasház közös képviselőjének neve és címe:  

Kelt:  Intézte:  

 
 
 
 

Közös képvisel ő nyilatkozata:  Alulírott közös képviselő kijelentem, hogy a fenti adatváltozást 
tudomásul vettem, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási és szerződéskötési kötelezettségemnek e levél 
kézhezvételét követő 15 napon belül a Dél-Kom Nonprofit Kft. közszolgáltató felé eleget teszek, valamint 
a bejelentkezőt a hulladékszállításra vonatkozó szabályokról és az általa fizetendő díjról tájékoztatom. 
 
Kelt: ………….…………………………..                                ____________________________ 

                                                                       társasház közös képviselője 
 

 
 
 
 
Kapják: Kereskedelem, Számlázás, Közös képviselő 
 


