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Elmaradt az emelés érvényesítése a lakosságnál

 A Fővárosi Közgyűlés 2010. augusztus 26-ai ülésén tulajdonosként úgy döntött, hogy a díjmechanizmus szerinti, 2010. szeptem-
ber 1-jei hatállyal kihirdetett magasabb hődíjakat a lakossági fogyasztói körben nem alkalmazza. A döntés szerint a FŐTÁV Zrt. 
a meghirdetett lakossági hődíjnál alacsonyabb, a 2010. július 1-jétől érvényes hődíjakat alkalmazza a lakossági fogyasztói körben 
mindaddig, amíg a Közgyűlés ettől eltérő döntést nem hoz. A nem lakossági fogyasztói körben a szeptember elsejei tarifák ér-
vénybe lépnek, első alkalommal a 2010. októberi kibocsátású távhőszámlákban jelennek meg

Tisztelt Fogyasztóink!

 A FŐTÁV Zrt. 2010 nyarán a megújulás, és a vállalat 
fennállásának 50. évfordulója alkalmából arculatvál-
tásba kezdett. Az új arculat egy modern, fogyasztóba-
rát, átláthatóan működő vállalat folyamatos fejlődését 
szimbolizálja. A kerek évforduló kiváló időpont arra, 
hogy a vállalat az eddig elért eredményeit, a fogyasz-
tókért tett beruházásait és költségcsökkentéseit új for-
mában fejezze ki.

 A távfűtés a leginkább környezetkímélő fűtési mód, 
ezért a környezetvédelem is hangsúlyosan előkerül a 
FŐTÁV Zrt. új és jubileumi logójában a kék és zöld szí-
nek kombinációjával.

 Az arculatválás folyamatosan történik. Új színvi-
lágukkal már több helyen találkozhattak, pl. a szám-
lamellékletben kiküldött havi hírlevelünkön, szám-
lalevelünkön, honlapunkon, illetve ügyfélszolgálati 
irodáinkban.

Bízunk benne, hogy új arculatunk az Önök tetszését 
is elnyeri!

Figyelem! Internetes levelezési cím változás!

 Contact Centerünk internetes levelezési címét – ügyfeleink visszajelzéseire reagálva – a közérthetőség kedvéért megváltoz-
tattuk. Adatmódosítás, számlázás, pénzügyi és beszedési ügyekben operátoraink az eddig használatos call-center@fotav.hu 
helyett az info@fotav.hu címen fogadják ügyfeleink leveleit. Az átmeneti időszakban természetesen még mindkét cím él és 
fogad megkeresést.

Visszajelzéseiket ezúton is köszönjük!

A zavartalan fűtésindításért

 A nyári karbantartást követően, szeptember 15-étől a FŐTÁV Zrt. fogyasztói kérésre beindítja a fűtési szolgáltatást. Ezt igényelni 
– vagy az üzemviteli megállapodásban foglaltaktól eltérni – csak az arra felhatalmazott személynek, azaz a közös képviselőnek, 
illetve a fűtési megbízottnak van joga. Természetesen amennyiben az épület rendelkezik olyan érvényes üzemviteli megállapo-
dással, amelyben rögzítve van az indítás ideje, úgy társaságunk az alapján indítja a fűtést. Azokban az időszakokban, amikor nap-



Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8–13. Allee Bevásárlóközpont, II. em.
H, K, Sz, P: 8–18; Csüt.: 8–20

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1131 Váci út 135–139. BSR Center, C lépcsőház fsz. 
H, K, Sz: 8–16; P: 8–14; Csüt.: 8–20 

Észak-budai ügyfélszolgálat
1032 Polgár u. 8–10. Flórián udvar, D épület II. em.
H, K, Sz: 8–16; P: 8–14; Csüt.: 8–20 

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1148 Örs vezér tere 25. Árkád Üzletközpont, II. em.
H, K, Sz, P: 8–18; Csüt.: 8–20  

Délkelet-pesti ügyfélszolgálat
1191 Kossuth tér 4–5. SKÁLA Kispest Áruház, II. em.
H, K, Sz, P: 9–16; Csüt.: 9–18.45

Csepeli ügyfélszolgálat
1214 Kossuth L. u. 117.
H, K, Sz: 8–16; P: 8–14; Csüt.: 8–20

A FŐTÁV Zrt. egységesen az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8-tól 17, hétfőn 8-tól 20 óráig.
Az ÖKOPlusz programról továbbra is érdeklődhetnek ugyanezen a 06 40 200 108-as számon, a 3-as menüpont választásával.

Ügyfélszolgálati irodáink:

pal 20 °C és napsütés, éjszaka viszont 5-10 °C van, az épületek fűtését a hőközponti szabályzók állítják be. Ilyenkor – ha meleg az 
idő – nappal nincs fűtés; este, illetve hajnalban azonban már felmelegedhetnek a csövek. Azokban a lakásokban, ahol megtörtént 
a fűtéskorszerűsítés, a termosztatikus radiátorszelepekkel az egyéni igények is érvényesíthetőek: aki fázik, az tud fűteni, aki pedig 
nem kíván fűteni, az elzárhatja lakásában a fűtést. 

 A zavartalan fűtésindítás feltétele, hogy az épületek fogyasztói tulajdonban lévő központi fűtési rendszere is üzemkész, ellen-
őrzött, kipróbált állapotban legyen, a radiátorok elzárói (amennyiben van ilyen) nyitott állapotban legyenek. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a ház fűtési rendszere feltöltött, ellenőrzött és légtelenített állapotban van. A felkészített központi fűtési rendszer 
szükség esetén rövid idő alatt, a megrendelést követő 4 órán belül üzembe helyezhető.

 Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy azokban az épületekben, ahol nem végezték el az épület fűtési rendszerének 
átvizsgálását, illetve esetleges javítását, és ahol nem rendelték meg a próbafűtést (számlázandó szolgáltatás), ott már az első 
fűtési napon jelentkezhetnek a problémák. Az ilyen esetekben a hiba keresése és javítása miatt sajnos elhúzódik a szolgáltatás 
beindítása.

 A fűtési szezonban – vagy közvetlenül azt megelőzően – végzett ürítésnél a korábban felkészített épület újraindítása rendkívül 
sok problémát okozhat. Ilyenkor minden esetben elölről kell kezdeni a légtelenítést, a régi szerelvények újra csöpöghetnek stb. 
Több napig, esetleg egy-két hétig is eltarthat, amíg a fűtési rendszer ismét problémamentesen üzemel.

 Az épületben a fűtés elindítását követően a fentiek alapján tehát előfordulhatnak problémák, melyek bejelentésével telefonos 
ügyfélszolgálatunk túlterhelté válhat, így előfordulhat, hogy hívását nem tudjuk fogadni. Ennek elkerülése végett kérjük ügyfe-
leinket, hogy amennyiben az épületben fűtési problémát tapasztalnak, keressék az épület közös képviselőjét, aki az épületet 
üzemeltető felelős személyként eljárhat a probléma megoldásában. Ezzel arra is lehetőséget teremtenek, hogy a telefonos ügy-
félszolgálat elérhető legyen a ház ügyeiben eljáró képviselők számára. Amennyiben további kérdése merülne fel, munkatársaink 
az info@fotav.hu e-mail címen készséggel állnak rendelkezésre. 

Internetes fizetés díjmentesen, Elektronikus Hírlevél 

 A www.befizetes.hu honlapon, a regisztrációt követően díjmentesen egyenlítheti ki távhőszámláit (a honlapról indított számla-
fizetés kártyás vásárlásnak számít).

Egyszerűen igényelhető: otthonról, kényelmesen, bármikor regisztrálhat.
További lehetőség: e-számla igénylése, a számlákat papír nélkül tárolhatja. 
Újdonság: az e-számla szolgáltatásra regisztráló ügyfeleinknek 2010 júliusától elektronikus úton továbbítjuk számlakísérő hírle-
velünket.

 Nyereményjáték: aki 2010. június 1. és szeptember 30. között regisztrál a fenti oldalon e-számla szolgáltatásunkra, az nyere-
ménysorsoláson vesz részt, amelyen egy hordozható számítógépet nyerhet. 

Díjmentes bankkártyás fizetés az ügyfélszolgálati irodáinkban!

 Ügyfélszolgálati irodáink pénztáraiban – a már megszokott készpénzes fizetés mellett – lehetőség van a számlák bankkártyával 
történő kiegyenlítésre is. A kártyás fizetés kényelmes, biztonságos, mindamellett a távhőszámla bankkártyával történő kiegyen-
lítése vásárlásnak számít, a belföldi bankkártyás fizetés pedig az általános gyakorlat szerint ingyenes.


