
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras 
orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor 
laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque risus diam, hendrerit a ullamcorper ut, fermentum in 
elit. Maecenas in felis lacus. Integer eu massa dolor. Duis et nisi quam. Donec eu mi ac dolor interdum auctor. Duis vitae lectus 
scelerisque purus euismod aliquam non in quam. Sed volutpat congue nunc non tincidunt. Vivamus accumsan, nisi eu accumsan 
laoreet, justo dui vestibulum ipsum, vel euismod ante nunc nec nulla. Mauris feugiat ultricies viverra. Cras in adipiscing tellus. 
In feugiat cursus lacus non varius. Aliquam feugiat rhoncus sollicitudin. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae 
velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl. 
Sed sed sem eget ligula molestie aliquet id at ligula. Donec nunc libero, eleifend hendrerit mattis in, imperdiet vel tellus.

 Sed eu condimentum orci. Etiam bibendum eleifend risus, vel rhoncus urna congue non. Cras a fringilla libero. Quisque sagittis, 
lacus auctor congue semper, justo ante suscipit purus, ut dignissim sem diam nec neque. Curabitur auctor aliquet interdum. 
Vestibulum at purus metus, a condimentum orci. Phasellus vel orci massa, vitae tristique ante. Praesent laoreet rutrum vehicula. 
Nam pharetra tortor sit amet neque pellentesque et accumsan lectus elementum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut nulla orci, porta sit amet posuere id, placerat at ante. Cras consequat tellus eu 
odio porta ac rhoncus turpis luctus. Praesent massa tortor, ornare eget blandit sit amet, consequat nec erat. Ut et nisl elit, 
nec consectetur quam. Vivamus at enim sem, sit amet porttitor elit. Donec scelerisque condimentum purus sodales molestie. 
Vestibulum consequat dolor vel diam viverra ornare. Nunc tellus eros, ullamcorper id sollicitudin eu, adipiscing sed libero.

 Aliquam quis sagittis diam 
 Curabitur consequat porta pulvinar. Aenean tincidunt, libero 
quis imperdiet rhoncus, magna justo dignissim justo, blandit 
ultricies arcu diam tempor dolor. Aliquam pharetra erat sed 
odio mattis eget tincidunt dolor porttitor. Duis commodo 
pellentesque ligula, vitae tempor lacus vestibulum quis. Mae-
cenas cursus sagittis dui, at dapibus metus sodales sit amet. 
Nunc ut diam ultrices ante porttitor pellentesque id ut nisl. 
Integer pellentesque rhoncus mi, et volutpat enim cursus id. 
Fusce at nisl turpis, at volutpat sapien. Aliquam velit lorem, 
sollicitudin ac hendrerit at, auctor id nulla. Mauris sollicitudin 
imperdiet sem, sed porta nunc mollis nec. In hac habitasse 
platea dictumst. Nunc suscipit consequat eros eget mattis. In 
pretium, justo et adipiscing consectetur, ipsum ligula blandit 
dolor, id lobortis nisi sem nec nisl. Cras dui arcu, tempus nec 
auctor accumsan, cursus sit amet ante. Maecenas non feugiat 
purus.

 Donec molestie hendrerit metus in malesuada. Donec in 
lectus nisl. Aliquam quis sagittis diam. Proin id ultricies lorem. 
Sed metus leo, adipiscing vel fermentum vitae, bibendum 
consectetur diam. In quis nisi ipsum. Cras sem mauris, elemen-
tum nec fringilla tempus, aliquet at est. Proin lobortis bibendum 
bibendum. Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper.
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Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras 
orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor 
laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque risus diam, hendrerit a ullamcorper ut, fermentum in 
elit. Maecenas in felis lacus. Integer eu massa dolor. Duis et nisi quam. Donec eu mi ac dolor interdum auctor. Duis vitae lectus 
scelerisque purus euismod aliquam non in quam. Sed volutpat congue nunc non tincidunt. Vivamus accumsan, nisi eu accumsan 
laoreet, justo dui vestibulum ipsum, vel euismod ante nunc nec nulla. Mauris feugiat ultricies viverra. Cras in adipiscing tellus. 
In feugiat cursus lacus non varius. Aliquam feugiat rhoncus sollicitudin. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae 
velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl. 
Sed sed sem eget ligula molestie aliquet id at ligula. Donec nunc libero, eleifend hendrerit mattis in, imperdiet vel tellus.

 Sed eu condimentum orci. Etiam bibendum eleifend risus, vel rhoncus urna congue non. Cras a fringilla libero. Quisque sagittis, 
lacus auctor congue semper, justo ante suscipit purus, ut dignissim sem diam nec neque. Curabitur auctor aliquet interdum. 
Vestibulum at purus metus, a condimentum orci. Phasellus vel orci massa, vitae tristique ante. Praesent laoreet rutrum vehicula. 
Nam pharetra tortor sit amet neque pellentesque et accumsan lectus elementum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut nulla orci, porta sit amet posuere id, placerat at ante. Cras consequat tellus eu 
odio porta ac rhoncus turpis luctus. Praesent massa tortor, ornare eget blandit sit amet, consequat nec erat. Ut et nisl elit, 
nec consectetur quam. Vivamus at enim sem, sit amet porttitor elit. Donec scelerisque condimentum purus sodales molestie. 
Vestibulum consequat dolor vel diam viverra ornare. Nunc tellus eros, ullamcorper id sollicitudin eu, adipiscing sed libero.

 Aliquam quis sagittis diam 
 Curabitur consequat porta pulvinar. Aenean tincidunt, libero 
quis imperdiet rhoncus, magna justo dignissim justo, blandit 
ultricies arcu diam tempor dolor. Aliquam pharetra erat sed 
odio mattis eget tincidunt dolor porttitor. Duis commodo 
pellentesque ligula, vitae tempor lacus vestibulum quis. Mae-
cenas cursus sagittis dui, at dapibus metus sodales sit amet. 
Nunc ut diam ultrices ante porttitor pellentesque id ut nisl. 
Integer pellentesque rhoncus mi, et volutpat enim cursus id. 
Fusce at nisl turpis, at volutpat sapien. Aliquam velit lorem, 
sollicitudin ac hendrerit at, auctor id nulla. Mauris sollicitudin 
imperdiet sem, sed porta nunc mollis nec. In hac habitasse 
platea dictumst. Nunc suscipit consequat eros eget mattis. In 
pretium, justo et adipiscing consectetur, ipsum ligula blandit 
dolor, id lobortis nisi sem nec nisl. Cras dui arcu, tempus nec 
auctor accumsan, cursus sit amet ante. Maecenas non feugiat 
purus.

 Donec molestie hendrerit metus in malesuada. Donec in 
lectus nisl. Aliquam quis sagittis diam. Proin id ultricies lorem. 
Sed metus leo, adipiscing vel fermentum vitae, bibendum 
consectetur diam. In quis nisi ipsum. Cras sem mauris, elemen-
tum nec fringilla tempus, aliquet at est. Proin lobortis bibendum 
bibendum. Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper.
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07
Vigyázat! Csaló becsöngetők – radiátorcsere a FŐTÁV-ra hivatkozva

 A fűtési idény végével és a fűtéskorszerűsítési munkák kezdetével ismét elszaporodtak az olyan esetek, amikor különböző 
vállalkozások képviselői lakásokba becsöngetve – a FŐTÁV-ra hivatkozva – igyekeznek radiátorcserével kapcsolatos megrende-
léshez jutni, amire esetleg előleget is próbálnak kérni. 

 Tájékoztatjuk tisztelt Fogyasztóinkat, hogy cégünk nem áll semmilyen kapcsolatban ezekkel a vállalkozásokkal. A FŐTÁV 
kizárólag saját szakembereivel vállal radiátorcserére vonatkozó megrendelést. A FŐTÁV nem végez egyetlen olyan szolgálta-
tást sem, amelyért a szakemberek a helyszínen készpénzt kérnének el. Semmi esetre sem köthető tehát a FŐTÁV-hoz, ha ilyen 
esettel találkoznak. Kérjük tisztelt Fogyasztóinkat, hogy ilyen esetekben forduljanak a rendőrséghez!

Szeptember közepétől 4 ügyfélszolgálattal működik a FŐTÁV
 Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2011. szeptember közepén a Flórián udvarban lévő, és a Kispesti Skálában lévő 

ügyfélszolgálati irodáink bezárnak. Mindkét iroda utolsó nyitvatartási napja: 2011. szeptember 16. Ezzel párhuzamosan a 
többi ügyfélszolgálatunkat a várható nagyobb ügyfélforgalom miatt megerősítjük, valamint a Váci úton működő Észak-pesti 
ügyfélszolgálatunk nyitvatartási idejét meghosszabbítjuk. Ennek megfelelően szeptember 1-jétől az Allee-ban, az Árkádban és 
a Váci úton lévő irodáinkban hétfőtől szerdáig, valamint pénteken reggel 8.00 és este 18.00 óra között, míg csütörtökön reggel 
8.00 és este 20.00 óra között várjuk Ügyfeleinket. 

 Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megújult és kibővített internetes ügyfélszolgálatunkon gyorsan, kényelmesen, 
otthonról intézhetik ügyeiket. Regisztrációhoz kattintson a www.fotav.hu, vagy a www.afutesjovoje.hu oldalainkra.

 Megértésüket köszönjük!

Tudja-e Ön, hogy miként vehetők figyelembe  
a fűtési költségosztók a hődíjak elszámolásakor?

 A lakóépületek többségében a szolgáltatott távhőmennyiség hiteles mérése az épület hőközpontjában történik. A lakó-
közösség feladata annak eldöntése, hogy a havonta elfogyasztott hőenergiát az egyes díjfizetők között milyen arányban 
kívánják szétosztani. A lakóközösség dönthet úgy, hogy egy erre szakosodott céggel fűtési költségmegosztókat szereltet fel 
és megbízza a költségosztók leolvasásával, kiértékelésével is.

 A FŐTÁV nem foglalkozik fűtési költségosztók leolvasásával és kiértékelésével (amelyek egyébként nem hiteles hő-
mennyiségmérők, ezek az eszközök a fűtés hőenergia fogyasztással arányos költségosztásában/elszámolásában segítenek), 
azonban a Felhasználók igénye alapján évente 1 vagy 2 alkalommal – külön megállapodást követően – biztosítja a fűtési 
hődíjak utólagos elszámolását.

 Az utólagos elszámolás lényege, hogy adott időszakra a havonta kiszámlázott hődíj összehasonlításra kerül a költségosztók 
adatai alapján meghatározott arányoknak megfelelő hődíjjal, és azok egyenlege képezi az egyes díjfizetők többlet befizetési 
kötelezettségét, vagy az őket megillető díjjóváírást. Az utólagos elszámoláshoz szükséges új díjfelosztási arányokat a költség-
osztók kiértékelése alapján a lakóközösségek képviselői adják át a FŐTÁV-nak.

 Újdonság! Néhány Fogyasztói közösség esetében jelenleg is működik az utólagos elszámolás kiváltására 
alkalmas új megoldás, miszerint a távleolvasással működő költségosztók kiértékelése és az adatok FŐTÁV felé 
való továbbítása havonta történik, így akár havonta megtörténhet a fogyasztással arányos díjfizetés. A korszerű, 
távleolvasással működő költségosztókról a költségosztók forgalmazását végző cégeknél kaphatnak részletesebb 
tájékoztatást. 

Radiátorcserénél acél vagy alumínium?
 A panelépületek építésekor többnyire alumínium radiátorokat szereltek fel, melyekre jellemző a jó hőleadó képesség és a tar-

tósság. A fűtési rendszerek kialakítása során a megfelelő hőeloszlást a csővezetékek mérete és a radiátorok nagysága határozza 
meg. Az acéllemez radiátorai kis vízterűek, amelyek csatlakozási mérete általában ½”. Az alumínium radiátorok nagy vízterű,  
általában ¾” illetve 1” csatlakozási mérettel készülnek. Az acéllemez radiátorok esetében a fűtési rendszerben keringtetett víz 

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras 
orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor 
laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque risus diam, hendrerit a ullamcorper ut, fermentum in 
elit. Maecenas in felis lacus. Integer eu massa dolor. Duis et nisi quam. Donec eu mi ac dolor interdum auctor. Duis vitae lectus 
scelerisque purus euismod aliquam non in quam. Sed volutpat congue nunc non tincidunt. Vivamus accumsan, nisi eu accumsan 
laoreet, justo dui vestibulum ipsum, vel euismod ante nunc nec nulla. Mauris feugiat ultricies viverra. Cras in adipiscing tellus. 
In feugiat cursus lacus non varius. Aliquam feugiat rhoncus sollicitudin. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae 
velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl. 
Sed sed sem eget ligula molestie aliquet id at ligula. Donec nunc libero, eleifend hendrerit mattis in, imperdiet vel tellus.

 Sed eu condimentum orci. Etiam bibendum eleifend risus, vel rhoncus urna congue non. Cras a fringilla libero. Quisque sagittis, 
lacus auctor congue semper, justo ante suscipit purus, ut dignissim sem diam nec neque. Curabitur auctor aliquet interdum. 
Vestibulum at purus metus, a condimentum orci. Phasellus vel orci massa, vitae tristique ante. Praesent laoreet rutrum vehicula. 
Nam pharetra tortor sit amet neque pellentesque et accumsan lectus elementum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut nulla orci, porta sit amet posuere id, placerat at ante. Cras consequat tellus eu 
odio porta ac rhoncus turpis luctus. Praesent massa tortor, ornare eget blandit sit amet, consequat nec erat. Ut et nisl elit, 
nec consectetur quam. Vivamus at enim sem, sit amet porttitor elit. Donec scelerisque condimentum purus sodales molestie. 
Vestibulum consequat dolor vel diam viverra ornare. Nunc tellus eros, ullamcorper id sollicitudin eu, adipiscing sed libero.

 Aliquam quis sagittis diam 
 Curabitur consequat porta pulvinar. Aenean tincidunt, libero 
quis imperdiet rhoncus, magna justo dignissim justo, blandit 
ultricies arcu diam tempor dolor. Aliquam pharetra erat sed 
odio mattis eget tincidunt dolor porttitor. Duis commodo 
pellentesque ligula, vitae tempor lacus vestibulum quis. Mae-
cenas cursus sagittis dui, at dapibus metus sodales sit amet. 
Nunc ut diam ultrices ante porttitor pellentesque id ut nisl. 
Integer pellentesque rhoncus mi, et volutpat enim cursus id. 
Fusce at nisl turpis, at volutpat sapien. Aliquam velit lorem, 
sollicitudin ac hendrerit at, auctor id nulla. Mauris sollicitudin 
imperdiet sem, sed porta nunc mollis nec. In hac habitasse 
platea dictumst. Nunc suscipit consequat eros eget mattis. In 
pretium, justo et adipiscing consectetur, ipsum ligula blandit 
dolor, id lobortis nisi sem nec nisl. Cras dui arcu, tempus nec 
auctor accumsan, cursus sit amet ante. Maecenas non feugiat 
purus.

 Donec molestie hendrerit metus in malesuada. Donec in 
lectus nisl. Aliquam quis sagittis diam. Proin id ultricies lorem. 
Sed metus leo, adipiscing vel fermentum vitae, bibendum 
consectetur diam. In quis nisi ipsum. Cras sem mauris, elemen-
tum nec fringilla tempus, aliquet at est. Proin lobortis bibendum 
bibendum. Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper.
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Lorem ipsum dolor sit amet
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Pellentesque risus diam, hendrerit a ullamcorper ut, fermentum 
in elit. Maecenas in felis lacus. Integer eu massa dolor. Duis et 
nisi quam. Donec eu mi ac dolor interdum auctor. 
Duis vitae lectus scelerisque purus euismod aliquam non 
in quam. Sed volutpat congue nunc non tincidunt. Vivamus 
accumsan, nisi eu accumsan laoreet, justo dui vestibulum 
ipsum, vel euismod ante nunc nec nulla. Mauris feugiat ultricies 
viverra. Cras in adipiscing tellus. In feugiat cursus lacus non 
varius. Aliquam feugiat rhoncus sollicitudin. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. 

 Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis 
mauris. Cras orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vi-
tae velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus 
eros. Maecenas et tortor laoreet massa dictum consectetur 
aliquam in nisl. Sed sed sem eget ligula molestie aliquet id at 
ligula. Donec nunc libero, eleifend hendrerit mattis in, imperdiet 
vel tellus. Quisque vulputate, ipsum et luctus porttitor, eros est 
commodo urna, tincidunt pharetra lorem sapien a tortor.
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 Aliquam quis sagittis diam 
 Curabitur consequat porta pulvinar. Aenean tincidunt, libero quis imperdiet rhoncus, magna justo dignissim justo, blandit ultricies 
arcu diam tempor dolor. Aliquam pharetra erat sed odio mattis eget tincidunt dolor porttitor. Duis commodo pellentesque ligula, 
vitae tempor lacus vestibulum quis. Maecenas cursus sagittis dui, at dapibus metus sodales sit amet. Nunc ut diam ultrices ante 
porttitor pellentesque id ut nisl. Integer pellentesque rhoncus mi, et volutpat enim cursus id. Fusce at nisl turpis, at volutpat 
sapien. Aliquam velit lorem, sollicitudin ac hendrerit at, auctor id nulla. 

Mauris sollicitudin imperdiet sem, sed porta nunc mollis nec. In hac habitasse platea dictumst. Nunc suscipit consequat eros eget 
mattis. In pretium, justo et adipiscing consectetur, ipsum ligula blandit dolor, id lobortis nisi sem nec nisl. Cras dui arcu, tempus nec 
auctor accumsan, cursus sit amet ante. Maecenas non feugiat purus.

Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper 

 Donec molestie hendrerit metus in malesuada. Donec in lectus nisl. Aliquam quis sagittis diam. Proin id ultricies lorem. Sed 
metus leo, adipiscing vel fermentum vitae, bibendum consectetur diam. In quis nisi ipsum. Cras sem mauris, elementum nec 
fringilla tempus, aliquet at est. Proin lobortis bibendum bibendum. Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper. Suspendisse 
potenti. Vestibulum sit amet urna dui. Integer vitae justo purus, in gravida felis. In orci risus, mattis bibendum aliquet a, eleifend 
a ligula. Aenean pretium ultrices viverra.

Dél-budapesti ügyfélszolgálat
���� Október ��. u. �–��. Allee Bevásárlóközpont, II. em.
H, K, Sz, P: 8–��; Csüt.: 8–��

Észak-pesti ügyfélszolgálat
���� Váci út ���–���. BSR Center C lépcsőház fsz. 
H, K, Sz: �–��; P: 8–��; Csüt.: 8–�� 

Észak-budai ügyfélszolgálat
���� Polgár u. 8–��. Flórián udvar D épület II. em.
H, K, Sz: �–��; P: 8–��; Csüt.: 8–�� 

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

Délkelet-pesti ügyfélszolgálat
���� Kossuth tér �–�. SKÁLA Kispest Áruház II. em.
H, K, Sz, P: �–��; Csüt.: �–��.��

Csepeli ügyfélszolgálat
���� Kossuth L. u. ���.
H, K, Sz: �–��; P: 8–��; Csüt.: 8–��

A FŐTÁV Zrt. egységesen az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8-tól ��-ig, hétfőn 8-tól ��-ig.
Az ÖKOPlusz programról továbbra is érdeklődhetnek ugyanezen a �� �� ��� ���-as számon, a �-as menüpont választásával.

Ügyfélszolgálati irodáink:

lágyított víz, míg az alumínium radiátorokban a keringtetett víz minősége a csapvízzel egyezik meg. Az acéllemez radiátorok anya-
guk miatt érzékenyek a vízben oldott oxigén jelenlétére, így magas a korrózióveszély, ellentétben az alumínium radiátorokkal. 

 Ezen lényeges különbségek miatt javasoljuk, hogy:
Hőleadó berendezés cseréje esetén csak a tervezési állapottal megegyező alapanyagú, hőteljesítményű és hidraulikai •	
ellenállású radiátort szereljenek fel!
Minden esetben körültekintően, a FŐTÁV munkatársainak véleményét kikérve járjanak el az elképzelt átalakítással •	
kapcsolatban. Sok esetben épp az ellenkezőjét, rosszabb fűtöttséget tapasztalnak lakásaikban azok, akik a jobb fűtöttség 
reményében a meglévő alumínium radiátoraikat acéllemez radiátorra cserélik.

 Mindezek mellett fontos tudni, hogy a Távhőszolgáltatásról szóló törvényben megfogalmazottak szerint a meglévő fűtési 
rendszer átalakítása és megváltoztatása, mely a Felhasználói közösség, azaz a Társasház vagy a Lakásszövetkezet tulajdonában 
van, csak a szolgáltató (FŐTÁV Zrt.) hozzájárulása után végezhető el.

Megvannak az első nyertesek, akik visszanyerték a májusi alapdíjat tartalmazó 
számlájuk összegét!

 Továbbra is nagy népszerűségnek örvend nyereményjátékunk, melyet az internetes ügyfélszolgálatunk megújulásához 
kapcsolódóan indítottunk május elején. Folyamatosan növekszik azon felhasználóink tábora, akik már rájöttek, hogy érdemes 
online intézni ügyeiket. 

 Az első 300 között regisztráló azon kedves Ügyfelünk, aki még nem küldött visszajelzést, hogy melyik ügyfélszolgálati 
irodánkban venné át ajándékcsomagját, kérjük, jelezze felénk, hogy legkésőbb 2011. július 31-ig átadhassuk ajándékát. Az át-
vételhez szükséges a kinyomtatott értesítő vagy az ügyfél-azonosító bemondása és a személyazonosság igazolása.
Kisorsoltuk továbbá az első 3 szerencsés díjfizetőt, akiknek a május havi alapdíjat tartalmazó számla összegét visszatérítjük!  
A 300 ajándékcsomag nyertesének, valamint a további 3 szerencsés díjfizető nevét a www.fotav.hu/sajtoszoba/internetes-
ugyfelszolgalat-nyeremenyjatek/ oldalon olvashatják. 

 Decemberben az összes interneten ügyet intéző Fogyasztónk között kisorsolunk 3 darab, egyenként 200.000 Forint értékű 
laptopot! További részletek a www.afutesjovoje.hu címen, valamint egyéb hasznos információk a Facebook közösségi oldalon, 
a www.facebook.com/afutesjovoje címen.

Éljenek a fűtési rendszer díjmentes ürítésének lehetőségével!
május 16 – augusztus 31. között:  8.000,- Ft + áfa munkadíj megrendelésenként•	
szeptember 1 – május 15. között: 16.000,- Ft + áfa munkadíj megrendelésenként•	
május 16 – augusztus 31. között: •	 csak a megbízott által évente egy alkalommal kérhető kéthetes díjmentes ürítés

 Díjmentes ürítés esetén kérjük a közösség képviselőjét/hőszolgáltatási megbízottját, hogy a fűtési rendszer megbontásában 
érintett lakások címlistáját a szerelési munkák szakszerűségének ellenőrzése, illetve a rendszer töltése közben előforduló 
áztatásos káresemények elkerülése érdekében mellékelni szíveskedjenek.

 További információk az alábbi linken: www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/tipikus-ugyek/#Számlázott 
szolgáltatások (Ürítés-töltés, radiátorcsere)

Térítés ellenében igényelhető a papír alapú számlamásolat
 Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy papír alapú számlamásolatot 2011. június 1-jétől térítés ellenében, 400,- Ft/db áron 

igényelhetnek. Felhívjuk azonban szíves figyelmüket, hogy az internetes ügyfélszolgálati felületünkön ingyenesen kérhetik le 
számláikat, amellyel most akár laptopot is nyerhetnek. Regisztráció a www.afutesjovoje.hu weboldalon történik.

Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8–10. 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
1106 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
1221 Kossuth L. 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

Ügyfélszolgálati irodáink: 


