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 Versenyképességének fokozása, valamint a fogyasztói terhek csökkentése érdekében a FŐTÁV Zrt. 2012. július 1-jétől 10 %-os 
alapdíjkedvezményt biztosít a lakossági, lakás célú távhőszolgáltatási alapdíjból, így az Önnek most kézbesített számla már tar-
talmazza a csökkentést. 
A díjkedvezményt a működési költségeken elért megtakarítások teszik lehetővé, amit a FŐTÁV Zrt. a stratégiájának megfelelően 
át kíván adni a fogyasztóinak.
További egyszeri, 30 % alapdíjkedvezményt írunk jóvá azon fogyasztóink részére, akik július 31-én nem rendelkeznek lejárt  
tartozással sem a FŐTÁV, sem a DHK Zrt. felé. A jóváírást (10 % + 30 %) az augusztusi kibocsátású, szeptemberi esedékességű 
számlában érvényesíti a FŐTÁV.

A FŐTÁV 10 %-kal csökkentette a lakossági távhőszolgáltatás alapdíját

Business Superbrand lett a FŐTÁV 2012-ben!
A 88 országban jelen lévő Superbrands márkaértékelési rendszer 2012-ben  

Business Superbrandnek választotta a FŐTÁV Zrt.-t.

A FŐTÁV-nál hisszük, hogy a minősítés, amelyet a Társaság elnyert, egyértelmű reakció mind 
a piactól, mind a szakmától a Társaság olyan idei kezdeményezéseire, mint pl. a Mintaépület 
Pályázat, vagy a lakossági alapdíjkedvezmény.

Idén nyolcadik („üzleti” kategória esetében ötödik) alkalommal ítélte oda a Superbrands  
Magyarország Szakértői Bizottsága a Superbrands (Business Superbrands) díjakat.  
A Superbrands program küldetése, hogy szakmai szempontok alapján kiválassza és 
a fogyasztókkal, ill. vállalkozásokkal évről évre megismertesse azokat a márkákat,  
amelyek értékteremtők.

A minősítés megmutatja, mely márkák szolgálhatnak példaként azon hazai piaci szereplők 
számára, amelyek fejlődni és tanulni szeretnének a jövőben a márkaépítés tekintetében. 

A FŐTÁV Zrt. üdvözli az elismerést és a menedzsment reményét fejezi ki, hogy hosszú 
távú stratégiájának megvalósítása közben az elért eredményekre számos, hasonló 
pozitív visszajelzés érkezik hozzá.

 Hisszük, hogy a távfűtés érték!

Dr. László Géza
a Superbrands Magyarország

igazgatója

Dr. Salgó István
a Business Superbrands

Bizottság elnöke

márka elnyerte
a Business Superbrands kitüntetést.

A Business Superbrands Bizottság döntése alapján
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Az ürítés – töltés díja

Az épületek fűtési rendszereinek ürítése az alábbiak szerint lehetséges:

 A fűtési rendszerekben a fűtésszolgáltatási időszakon kívül, nyáron is van víz, annak érdekében, hogy a rendszerben  
korróziós folyamat ne induljon el, illetve a tömítések ne száradjanak ki. Fentiek alapján az épületek fűtési rendszerein végzett 
munkák megkezdése előtt azokat le kell üríteni. A visszatöltés előtt, megelőzendő az anyagi károkozást, áztatást, az elvégzett 
munka ellenőrzése szükséges.

 A szolgáltatási időszakon kívül (május 16 – augusztus 31 között) az épület(ek) képviselete, képviselője, szövetkezeti elnöke 
vagy hőszolgáltatási megbízottja már korábban is évenkénti egy alkalommal igényelhetett 2 hetes díjmentes ürítést, melynek 
lehetősége továbbra is fennáll. Javasoljuk, hogy a fűtésszolgáltatási időszak végeztével (május vége, június eleje) keresse fel 
közösségük képviselőjét a fenti lehetőséggel kapcsolatos kérdéseivel.



Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8-10. Allee Bevásárlóközpont, II. em. 
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási rendje:

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1138 Váci út 135-139. BSR Center, C lépcsőház, fsz.
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Örs Vezér tere 25. Árkád Üzletközpont, II. em.
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

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

A FŐTÁV Zrt. az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8:00-tól 17:00, hétfőn 8:00-tól 20:00 óráig:

06-40-200-108

Tájékoztatjuk, hogy a Távhőszolgáltató az épület hálózatának ürítését a következő feltételek mellett teljesíti:
a) május 16 – augusztus 31 között (A visszatöltésnek augusztus 31-éig meg kell történnie):
 • a felhasználói berendezések meghibásodása esetén az épületrész Tulajdonosa (díjfizető), vagy a Felhasználó képviselője, vagy 
    az Üzemviteli Megállapodás szerinti hőszolgáltatási megbízott,
 • egyéb esetekben a fent nevezettek valamelyike kezdeményezésére a Felhasználó képviselője, vagy a hőszolgáltatási megbízott kérheti 
 • 8.000,- Ft + áfa (bruttó 10.160,- Ft) munkadíjért megrendelésenként;
b) szeptember 1 – május 15 között:
 • a felsoroltak bármelyike, illetve az Üzemviteli Megállapodás „Egyéb” pontjában foglaltaknak megfelelően
 • 16.000,- Ft + áfa (bruttó 20.320,- Ft) munkadíjért megrendelésenként írásban rendelheti(k) meg a Távhőszolgáltatótól.
A Felhasználói közösség egyénileg és összességében sem jogosult fűtési díj visszatérítésére a fűtési hálózat megrendelésre 
végzett ürítéssel-töltéssel, majd az azt követő légtelenítéssel összefüggő szolgáltatáskiesése miatt.
Kérjük, hogy az elvégzett munka ellenőrzésének lehetőségét a fűtési rendszer visszatöltésekor minden esetben biztosítani 
szíveskedjenek.
Az Ürítés-töltés megrendelő nyomtatványa a honlapunkon megtalálható: 
http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/letoltheto-nyomtatvanyok/

Ne feledkezzen meg róla!
 A fűtési időszak végén a termosztatikus szelepekkel felszerelt, korszerűsített épületek esetében a szelepfejet ütközésig fordítsuk 

balra, teljesen nyitott állásba és hagyjuk is így a fűtés őszi beindításáig! Ezzel a szelep élettartamát növelhetjük meg, valamint az 
épület ürítését, töltését, légtelenítését tudjuk elősegíteni. Amennyiben a szelepek egész nyáron elzárt állapotban vannak, akkor 
sajnos azok letapadhatnak, az így feladatát ellátni nem tudó szelepeket csak térítés ellenében javítják, vagy cserélik ki.

 A sárga csekk és a sorban állás helyett válassza Ön is a kényelmes, megbízható, környezetbarát, elektronikus számlarendszert, ahol 
többféle fizetési mód áll az Ön rendelkezésére! Választhatja a csoportos beszedési megbízást, bankkártyás fizetést, banki átutalást,  
továbbá számláját mobiltelefonja segítségével is rendezheti.
Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a Díjnet papírmentes számlakezelésével Ön is tehet környezetünk megóvásáért!
Regisztráljon a www.dijnet.hu oldalon, ahol bővebb tájékoztatást talál a szolgáltatásról!

Fizesse távhőszámláját a Díjnet ingyenes elektronikus rendszerében!

 Ügyfélszolgálati irodáinkon – a készpénzes fizetés mellett – valamennyi pultnál lehetőség van a számlák bankkártyával történő 
kiegyenlítésére is a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány felmutatásával (személyi igazolvány, új típusú jogosítvány, 
útlevél). A kártyás fizetés kényelmes, biztonságos, mindamellett a távhőszámla bankkártyával történő kiegyenlítése vásárlásnak 
számít, a belföldi bankkártyás fizetés pedig az általános gyakorlat szerint ingyenes.

Díjmentes bankkártyás fizetés az ügyfélszolgálati irodáinkban

Eseti utalás – bankszámlaszámok
 A Társaságunk által kiállított távhőszámla eseti banki utalással a következő bankszámlaszámokon egyenlíthető ki*: 

*A nem távhőszolgáltatással kapcsolatos számlák átutalása kizárólag a Budapest Banknál vezetett számlaszámra 
történhet.  
Amennyiben eseti átutalással egyenlíti ki távhőszámláit, úgy kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze a bankszámlaszámot  
és a közlemény rovatba minden alkalommal tüntesse fel 3-sal, vagy 2-sel kezdődő 8 számjegyű ügyfélazonosítóját, 
melyet a havonta megküldött számlák jobb felső részén a fizetési és teljesítési határidő alatt találhat.

OTP Bank:  11794008 - 20521556 - 00000000
Budapest Bank:  10102093 - 02960400 - 01000008
MKB Bank:  10300002 - 20105963 - 70143285


