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Tisztelt Fogyasztóink, Díjfizetőink!
Több kérdés érkezett ügyfélszolgálatunkra a fűtési idény végi hődíj elszámolásokkal kapcsolatosan, ezért
ismételten megosztjuk Önökkel a tudnivalókat a legutóbbi fűtési idényben elfogyasztott hő elszámolásáról, a
költségek szétosztásáról.
Hírlevelünk második oldalán pedig a Távhőszolgáltatási elszámoló számla számlamagyarázatában
részletesen tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat a számla tartalmának értelmezéséről.
Honlapunkon, a www.termostar.hu-n, jól olvasható formában áttekinthető a teljes számlamagyarázat.

Éves fűtési hődíj elszámolás:



a nem fűtéskorszerűsített lakásokban az elszámoló számlák június végén elkészültek, a július havi
számlákkal postáztuk,
a fűtéskorszerűsített lakások éves fűtési hődíj elszámolására a fogyasztási adatok beérkezésétől
függően kerül sor.
Az egyéni fogyasztókkal, lakástulajdonosokkal való elszámolás évente egy alkalommal – a fűtési
idényt követően történik.
A költségmegosztók leolvasása megtörtént, az adatok feldolgozása folyamatban van.
A lakásonkénti költségfelosztás jóváhagyása a lakóközösség közgyűlésének határozatával
történik. A társasház Közös képviselője a jóváhagyott költségfelosztást átadja a TERMOSTAR Kft-nek,
hogy a lakók részére készítse el a fűtési hődíj elszámoló számlákat.
A költségfelosztást a Társasházközösség és a költségosztás elvégzésére SZAKOSODOTT CÉG –
a közöttük fennálló szerződés szerint – végzi el.

Költségosztást végző cégek elérhetőségei:
TECHEM Kft.
CALORSYS Kft.
ISTA
Magyarország Kft.
KALOR-MED Kft.
Gáti Hőtechnika
Kft.
MT Méréstechnika
Kft.

1134 Bp., Váci út
45. A épület 7.
emelet
1137 Budapest,
Katona J. u. 35. 6/2.
1107 Budapest,
Mázsa tér 2-6.
6000 Kecskemét,
Árok u.5.
1112 Budapest,
Menyecske u. 31.
9700 Szombathely,
Juhász Gyula u. 3.

06 1 374 1010

techem@techem.hu

06 1 236 0631

iroda@calorsys.hu

06 1 889 0562

ista@ista.hu

06 70/338-7192 gurbo@t-online.hu
06 1 781 2790

bejelentes@gatikft.hu

06 94 500 560

info@mt-merestechnika.net

Ügyfélszolgálatunk személyesen az Akadémia krt. 4. szám alatt várja Önöket szolgáltatásunkkal
kapcsolatos ügyek intézésére.
A szolgáltatásunkhoz kapcsolódó további információkról és jogszabályokról a honlapunkról tájékozódhat.

Ügyfélszolgálatunk:
H-Sz: 8-15 óráig
Cs:
8-20 óráig
P:
8-12 óráig
Tel.:76/50-40-40, 76/44-80-10
E-mail: ugyfelszolgalat@termostar.hu

Hibabejelentés éjjel-nappal:

Nyitva tartás:

Tel.:76/48-18-18
Email: diszpecser@termostar.hu
Web: www.termostar.hu/hibabejelento

Tisztelettel:

Horváth Attila s.k.
ügyvezető igazgató

