
E-SZÁMLA igénylő nyomtatvány 

 

Felhasználási hely címe:  

Vevő neve:  

Vevő (fizető) azonosító száma: 
(Számlarészletező oldal bal 
felső részében találja meg.) 
 

 

E-mail cím:*  

 
Alulírott____________________, az elektronikus számlázási igénnyel érintett fentiekben megjelölt 
felhasználási hely(ek)re víziközmű-szolgáltatási szolgáltatási szerződéssel rendelkező Felhasználó (a 
továbbiakban: Felhasználó), ezennel Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t, mint szolgáltatót (a 
továbbiakban: Szolgáltató), hogy a jövőben a fennálló szerződéses jogviszonyunk keretében az igénylés 
során megadott szerződéses folyószámlaszámomra vonatkozóan hiteles elektronikus számlát 
(továbbiakban: Számla) állítson ki részemre. 
  
Tudomásul veszem, hogy az elektronikus számlára történő áttéréshez szerződésmódosítás nem 
szükséges. 
Elfogadom, hogy a Szolgáltató az elektronikus számla kiállításáról az általam az igénylés során 
megadott e-mail-címre számlaértesítést küld.  
Kijelentem, hogy az elektronikus számlázásra történő áttéréssel egyidejűleg lemondok a papíralapú 
számlázásról, azonban a jelen nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, mely esetben a Szolgáltató 
automatikusan visszatér a visszavonással érintett felhasználási hely(ek) víziközmű-szolgáltatásának 
papíralapú számlázására. 
 
Kijelentem, hogy rendelkezem az elektronikus számla fogadásához, megtekintéséhez és megőrzéséhez 
szükséges informatikai feltételekkel. Vállalom, hogy az elektronikus számlázás igénybevételének teljes 
időtartama alatt ezeket fenntartom, és megfelelő karbantartásukról gondoskodom. 
Tudomásul veszem, hogy a Számla kiegyenlítésére készpénzátutalási megbízást (sárga postai csekket) 
a Szolgáltató nem küld. Számlámat a papíralapú számlázásra való esetleges visszatérésemig az általam 
választott egyéb módon (pl. banki átutalás, csoportos beszedési megbízás) tudom kiegyenlíteni. 
Vállalom, hogy az igénylés során megadott e-mail-címemben bekövetkezett változást a Szolgáltató 
ügyfélszolgálati csatornáinak valamelyikén a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 napon 
belül bejelentem. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy 
amennyiben az informatikai rendszerében vagy a Számla elektronikus továbbítása során felmerülő 
technikai hiba megakadályozza abban, hogy a Számlát elektronikusan állítsa ki vagy továbbítsa a 
részemre, akkor jogosult a számlát papíralapon kiállítani és a mindenkori postázási címemre 
megküldeni, vagy a Számlát – ugyancsak a mindenkori postázási címemre – egyéb adathordozón 
megküldeni.  
Kijelentem, hogy a Szolgáltató adatkezelési és adatvédelmi ügyféltájékoztatóját megismertem és az 
abban foglaltakat tudomásul vettem. (A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelésről szóló 
tájékoztatót a https://www.gyulaikozuzem.hu/Adatv%C3%A9delem-m375 linken érheti el.) 
 
Település……………….,  Dátum ………………………………………………………….. 

 

       ………………………………………………. 

                aláírás 


