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Számla sorszáma 987654321: 

Szolgáltató neve: NHKV Zrt.
Címe: 1036   Budapest , Lajos utca 103.
Adószáma: 25456790-2-44
Bankszámlaszáma: 10300002-10654068-49020438
NHKV Zrt. megbízásából az
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

aléB atniM  
avlafdserekeN
u epröT tca 1

9999

Cím: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
Postacím: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-22/576-070
Nyitvatartás: H-K-Cs: 7:00-16:00 Sz: 7:00-19:00 P:
7:00-13:00
Internet: www.vertikalzrt.hu
Email: penzugy@vertikalrt.hu

Elszámolt időszak: 2019.01.01 - 2019.03.31
Fizetendő összeg: 3 847 Ft
Fizetési határidő: 2019.05.22

Felhasználó azonosító száma: 12345678 
Felhasználó neve aléB atniM:  
Felhasználó címe: 1 .u epröT ,avlafdserekeN 9999 

Felhasználási hely címe:  ,avlafdserekeN 999 
.1 .u epröT

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna: 4 606 Ft
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása
      -    ebben az elszámolási időszakban: 759 Ft
      -    2013. július 1-je óta összesen: 10 394 Ft
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

*** 3847 *** *** 3847 ***

*Háromezer-nyolcszáznegyvenhét* *Háromezer-nyolcszáznegyvenhét*

Szlsz 987654321: 
V.a. 12345678: 
2019.01.01 -
2019.03.31 234000108521211194451885

FMVevő azonosító 12345678: 
Számlaszám 987654321: 
Fizetési határidő: 2019.05.22

aléB atniM  
avlafdserekeN

.1 .u epröT
9999

10300002-10654068-49020438
NHKV Zrt.

aléB atniM  
avlafdserekeN

.1 .u epröT
9999

10300002-10654068-49020438
NHKV Zrt.

03592856 611 51

<63> <234000108521211194451885> <000003847> <31> <51>

<54> <103000021065406849020438> <03592856> <611> <51>
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Számla sorszáma 987654321: 

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

A számlák kiegyenlítése az alábbi módon történhet:

* Jelen számla mellékletét képező csekk befizetésével.
* Az NHKV Zrt bankszámlájára történő utalással. Kérjük az utalás közlemény rovatába minden esetben

szíveskedjenek a számla sorszámát és a vevő (fizető) azonosító számát feltüntetni.
* Csoportos beszedési megbízással. Amennyiben ilyen fizetési formát még nem választott, úgy a kérjük, hogy

számlavezető bankjánál a megbízáson adja meg az NHKV Zrt. jogosult azonosítóját (A25456790T152),
a vevő (fizető) azonosító számát (NHK 12345678V ), az NHKV Zrt. 10300002-10654068-49021271 számú
bankszámlájára. Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat eddig is csoportos beszedési
megbízással egyenlítette ki, nincs további tennivalója.

* A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetéssel összefüggésben az NHKV Zrt. fizetési kedvezmény
igénybe vételére is lehetőséget biztosít, amelynek feltételeiről részletes tájékoztatás az NHKV Zrt. honlapján, a
www.nhkv.hu elérhetőségen található.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. § (1) bekezdése alapján „a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított
késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.”
A díjhátralék adók módjára történő behajtását a jogosult a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
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Vevő (fizető) azonosító száma 12345678: 
Vevő (fizető) neve aléB atniM:  
Vevő (fizető) címe .1 .u epröT ,avlafdserekeN 9999:       

Számla sorszáma 987654321: Teljesítés kelte: 2019.05.22
Fizetési mód: Csekk Számla kelte: 2019.05.07

A szolgáltatás megnevezése:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Tétel megnevezése Mennyiség és
mértékegysége

Nettó egységár
és mértékegysége

Nettó díj
(Ft)

ÁFA
(%)

ÁFA érték
(Ft)

Bruttó díj
(Ft)

Rezsicsökkentéssel érintett díjak
Ürítési díjak
Hulladékszállítás (120 literes edény) 13   Ürítés 233,00   Ft/Ürítés 3 029,00 27 817,83 3 846,83

Kerekítés 0,00 0,17 0,17
Bruttó számlaérték összesen* 3 029,00 818,00 3 847,00
Fizetendő összeg 3 847,00

A jelenlegi számlakibocsátás előtti nyilvántartás folyószámla-egyenlege 2019.04.08 napon: 0 Ft.

Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. április 14. napján alkalmazott díj figyelembevételével meghatározott bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a

tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.


