TÁVHİ

HÍRLEVÉL
2013. november

A távhıszolgáltatási díjtételek módosításáról!
Tisztelt Felhasználóink és Díjfizetıink!
A 2013. január 1-i 10 %-os mértékő díjcsökkentés után 2013. évi CLXVII. Törvény 2013. november 1-tıl további 11, 1 %-kal csökkentette a távhıszolgáltatás lakossági árát.
A fentieknek megfelelıen a Váci Távhı Kft. lakossági távhıszolgáltatási díjtételei 2013. november 1tıl az alábbiak.
Főtési alapdíj
Melegvíz alapdíj
Főtési és melegvíz alapdíj együtt

263,44 Ft / lm3/ év

+ ÁFA

90,87 Ft / lm3/ év

+ ÁFA

354,31 Ft / lm3/ év

+ ÁFA

Mérés szerinti hıdíj primer ágban

2 831,25 Ft / GJ

+ ÁFA

Mérés szerinti hıdíj szekunder ágban

2 972,98 Ft / GJ

+ ÁFA

A nem lakossági, egyéb fogyasztók díjtételei változatlanul az alábbiak:
Főtési alapdíj

329,27 Ft / lm3/ év

+ ÁFA

Melegvíz alapdíj

113,58 Ft / lm3/ év

+ ÁFA

Főtési és melegvíz alapdíj együtt

442,85 Ft / lm3/ év

+ ÁFA

Mérés szerinti hıdíj primer ágban

3 538,63 Ft / GJ

+ ÁFA

Mérés szerinti hıdíj szekunder ágban

3 715,77 Ft / GJ

+ ÁFA

A távhıszolgáltatás ÁFÁ-ja változatlanul 5 %.

Az e havi, vagyis a 2013. november elején kibocsátott számlákban az alapdíj már a csökkentett
mértékő, mivel az már a 2013. november havi alapdíj, de a hıdíj, ami a 2013. októberi
hıfogyasztás szerint kerül kiszámlázásra, még az elızı havi hıdíj tételnek megfelelı összegő.
A rezsicsökkentés a díjtételeinkre, azaz az egységárakra vonatkozik, de a számla összege egy
adott hónap hıfogyasztásától is függ. Minden épület hıfogyasztását hitelesített, korszerő ultrahangos hımennyiségmérıvel mérjük, és ezeket a mérıket minden hónap utolsó munkanapján
leolvassuk.
A továbbiakban az egyes hónapok számlái közötti különbségeket az egyes épületek aktuális havi
hıfelhasználása, és az egyes lakók melegvíz felhasználása okozza.
Tisztelettel kérjük fogyasztóinkat és díjfizetıinket a számlák pontos határidıre történı kifizetésére, mert tartozásaikkal komoly mőködési zavarokat okozhatnak a szolgáltatás megfelelı színvonalú mőködésében.
Vác, 2013. november
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