TERMOSTAR Hírlevél - 2017. augusztus
Tisztelt Fogyasztóink!
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.
Mi okozta, hogy ezen a nyáron általában többlet fűtésdíjat kell fizetnie a
lakóknak?

A 2016-2017-es fűtési idényben az előző években megszokott enyhébb telekhez
képest sokkal hosszabb és keményebb volt az időjárás. A havi átlagos külső
hőmérsékletek alatta maradtak az előző évinek (kivétel a március hónap).
A szolgáltatók általában, így a fűtés esetében a TERMOSTAR Kft. is az előző évi
tényleges fogyasztás alapján állapítják meg a következő évi, változatlan összegű
részszámlákat, majd a fűtési idény után külön elszámoló számlában érvényesítik a
valós felhasználásnak megfelelő többlet energia költséget.
Jól szemlélteti a hőmérsékletváltozásokat az alábbi diagram, melyből látható, hogy az
átlaghőmérséklet 2016. decemberben 3,5, 2017. januárban 5,5 és februárban 3,2 °Ckal hidegebb volt az előző évinél.
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Emiatt az elmúlt télen mindenkinek több tüzelőanyagot kellett vásárolnia (tűzifát,
gázt, távhőt, stb.), annak érdekében, hogy a korábbi teleken megszokott
kellemes hőmérsékletet tudja biztosítani a lakásokban.
Hogyan történik az éves fűtési hődíj elszámolás Kecskeméten?
Az egyéni fogyasztókkal, lakástulajdonosokkal való elszámolás évente egy
alkalommal a fűtési idényt követően történik. (Kivéve: a Kossuth tér 6-7. és a Mátis
K.u.12.sz. alatti társasházakat, ahol a korszerű informatikai rendszer bevezetése óta
a fűtés és a használati melegvíz fogyasztás elszámolása havonta történik meg.)
Az éves elszámoláskor a fűtési idényben elfogyasztott, a társasházi
hőmennyiségmérővel megmért hő összköltsége kerül felosztásra lakásonként a
költségmegosztók és/vagy a lakások légtérfogatának arányában:
•
a nem fűtéskorszerűsített lakásokban a lakások nagysága (légtérfogata)
arányában 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. A költségfelosztást a Társasházközösség
és a költségosztás elvégzésére SZAKOSODOTT CÉG – a közöttük fennálló
szerződés szerint – végzi el.
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Ügyfélszolgálatunk személyesen a Kecskemét, Akadémia krt. 4. szám alatt várja Önöket.
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