
Elszámolt időszak: 2014.07.01 - 2014.09.30
Fizetendő összeg: 5 116 Ft
Fizetési határidő: 2014.10.15.

Felhasználó azonosító száma: 144000000
Felhasználó neve: MINTA FOGYASZTÓ
Felhasználó címe: 2345 MINTA TELEPÜLÉS
MINTA U. 45.
Felhasználási hely címe: 2345 MINTA TELEPÜLÉS
MINTA U. 45.

*Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk
A számla ellenértékét az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-re (1117 Budapest, Budafoki út 107–109.) engedményezte. A számla 
ellenértékének beszedésére a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult. A számlák kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:
• A terhelési összesítőhöz mellékelt postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával (amennyiben a számlán feltüntetett fizetési mód készpénzátutalási megbízás). Kérjük, ebben 

az esetben ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a készpénzátutalási megbízáson és a terhelési összesítőn.
• A 18203332-06001843-40010032 bankszámlaszámra történő egyedi átutalással. Kérjük, ebben az esetben a befizetés egyértelmű azonosítása érdekében az átutalás közlemény 

rovatában tüntesse fel a terhelési összesítő számát.
• Csoportos beszedési megbízással. Kérjük, ebben az esetben a számlával és terhelési összesítővel fáradjon be számlavezető bankfiókjához, a megbízás kitöltése során a Díjbeszedő 

Holding Zrt. jogosult azonosítóját (A10805246T001) szíveskedjen megadni.
• Bankkártyával mobiltelefonon keresztül magánszemélyek számára az iCsekk alkalmazás segítségével.
• OTP Bank Nyrt. ATM automatákon keresztül történő számlakiegyenlítéssel.
• Készpénzben, vagy bankkártyával történő kiegyenlítéssel a terhelési összesítő hátoldalán vagy a www.dbrt.hu honlapon feltüntetett bármely ügyfélszolgálati irodában.
• A Díjnet online számlakezelő rendszerhez, illetve azon belül a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez mint számlakibocsátóhoz történő regisztráció esetén további fizetési lehetőségek 

(internetbanki, bankkártyás és mobilfizetés) közül is választhat (www.dijnet.hu).
• A védendő fogyasztói körbe tartozó, fogyatékkal élő ügyfelek részére a Díjbeszedő Holding Zrt. a továbbiakban is biztosítja a díjbeszedő munkatársainál nyugta ellenében történő 

készpénzes fizetés lehetőségét. Kérjük, erre vonatkozó igényét a díjbeszedőnél vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. valamely ügyfélszolgálati irodájában, illetve (06-1) 414-5000-es 
központi telefonszámán szíveskedjen jelezni.
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A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a 
következő fizetési kötelezettség terhelte volna 5 761 Ft
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 
   - ebben az időszakban: 645 Ft
   - 2013. július 1-je óta összesen: 2 580 Ft
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

Szolgáltató neve:  AHK Agglomerációs Hulladékkezelő
 Nonprofit Kft.
Címe: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Adószáma: 14135758-2-42
Bankszámlaszáma: *

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Cím: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12.
 (H 8-20, K-Cs 8-16.30, P 8-12)
Postacím: 1439 Budapest, Pf 637.
Telefonos ügyfélszolgálat:  +36 1 459 6722
Fax:  +36 1 459 6860
E-mail:  ahk@fkf.hu

Szolgáltató adatai: a szolgáltató cégjegyzékben rögzített neve, 
székhelye, adószáma és bankszámlaszáma. Amennyiben a számlát 
átutalással teljesítené, a bankszámlaszám az első oldal alján lévő 
számla kiegyenlítésére vonatkozó információk mezőben található. 
Átutalás esetén kérjük, minden esetben a vevő (fizető) azonosítóra, 
vagy a terhelési összesítő számára hivatkozzon.

A számla kiegyenlítésére vonatkozó általános tudnivalók.

A rezsicsökkentésből származó megtakarítás kimutatása:
1. Milyen fizetési kötelezettség terhelte volna a rezsidíj     
csökkentése nélkül a fogyasztót. 
2. Az aktuális elszámolási időszakban milyen megtakarítást ért el. 
3. 2013. július 1. óta mekkora megtakarítást ért el összesen.

A számla típusa (számla, számlát módosító okirat) kerül feltüntetésre. 
A számla eredetiségének, illetve másolati voltának a megjelölése. 
Oldalszám: aktuális oldal száma/összes oldal száma formátumban.

Ügyfélkapcsolati információk: az AHK Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálatának elérhetőségei kerülnek megjelenítésre.

Postázási név és cím: az ügyfél által megadott, kézbesítéshez  
használt név és cím.

Számlakiegyenlítéssel, befizetéssel kapcsolatos információk:
Elszámolt időszak: a szerződésben megállapított számlázási   
gyakoriságnak megfelelő periódus. 
Fizetendő összeg: fizetendő (bruttó, áfát is tartalmazó) végösszeg.  
Ezen összeg az aktuális elszámolási időszakra vonatkozó   
számla díja, amely a ténylegesen fizetendő, rezsicsökkentett összeg.
Fizetési határidő: a befizetés beérkezésének határideje.

A felhasználó és a felhasználási hely adataival kapcsolatos 
információk:
Felhasználó azonosító száma: erre az azonosító számra kell 
hivatkozni a számlázással kapcsolatos ügyintézés során.
Felhasználó neve: akinek a nevére szólóan kiállításra kerül a számla.
Felhasználó címe: amely címre szólóan kiállításra kerül a számla.
Felhasználási hely címe: a hulladék elszállításának helye.
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Teljesítés időpontja: a szolgáltatásnyújtás Áfa törvényben meghatározott 
teljesítési időpontja, mely megegyezik a számla esedékességével.
Számla kelte: a számla kiállításának napja. 
Szolgáltatás megnevezése: a végzett szolgáltatás meghatározása.

Szerződéses folyószámla: az AHK Nonprofit Kft. által nem használt 
technikai mező. 
Számla sorszáma: a számla egyedi azonosítója.
Fizetési mód: a számla kifizetésének módja (átutalás, csekk, beszedési
megbízás).

Számlarészletező
Tétel megnevezése: az igénybe vett szolgáltatatás megnevezése, mely lehet 

• hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
Mennyiség és mértékegység: az igénybevett szolgáltatás gyakorisága, ürítési 
mennyiség és a kihelyezett edény darabszáma. 
Nettó egységár és mértékegysége: az adott szolgáltatás egységára és az arra 
vonatkozó mértékegység meghatározása. Mértékegység lehet: ürítés, db, m3.
Nettó díj: a szolgáltatás adott időszakra számolt nettó, általános forgalmi adót 
nem tartalmazó díja.
Áfa: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben 
meghatározott adó kulcs %-ban meghatározott mértéke, mely jelenleg 27%. 
Áfa érték: a nettó díj és az áfa %-os mértékének szorzata.
Bruttó díj: a nettó díj áfával növelt értéke.
Bruttó számlaérték összesen: a rezsicsökkentésben érintett szolgáltatások 
adott időszakra számolt bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó díja. A díj 
már a csökkentett összeget tartalmazza.
Fizetendő összeg: a fogyasztó által ténylegesen fizetendő összeg. 

Nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege: a számlán feltüntetett naptári 
napon nyilvántartott egyenleget tartalmazza.

Tájékoztató adatok a számla értelmezéséhez. 

Vevő (fizető) azonosító:  555555555
Vevő (fizető) neve:  MINTA FOGYASZTÓ
Vevő (fizető) címe:  2345 MINTA TELEPÜLÉS, MINTA U 45.
Vevő (fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma: AHK/00000000
Fizetési mód:  csoportos beszedés

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.
Ahulladékgazdálkodási közszolgáltatás negyedévre eső díja a heti ürítések száma, a rendelkezésre bocsájtott gyűjtőtartályok száma, az egyszeri ürítési díj és a negyedévre eső hetek 
száma szorzataként adódik. Negyedévre eső hetek száma: 365/4 negyedév/7 nap = 13,035.
Aszámla megfelel a 47/2007. (XII. 29.)PMrendelettel módosított 24/1995. (XI. 22.)PMrendeletnek.
Aszámla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

DKONTO.SZÁMLA Díjbeszedő Holding Zrt.

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege 2014.09.14. napon: 0 Ft

ÁFA összesítő (Ft)  ÁFA %  Nettó Ft  ÁFA Ft  Bruttó Ft
 27%  4 028  1 088  5 116
 Összesen  4 028 1 088 5 116

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Teljesítés időpontja: 2014.10.15.
Számla kelte:            2014.10.01.
A szolgáltatás megnevezése:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Tétel megnevezése Mennyiség
és mértékegysége

Nettó egységár
és mértékegysége

Nettó díj
(Ft)

ÁFA
(%)

ÁFA érték
(Ft)

Bruttó díj
(Ft)

2345 MINTA U. 45. (AHKAZON: 144000000)

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 120 l-es heti 1 x 1 db 309,00 Ft/ürítés 4 028 27 1 088 5 116

Bruttó számlaérték összesen* 5 116

Fizetendő összeg 5 116

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:
CÍM: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12.
(H 8-20, K-Cs 8-16.30, P 8-12)
POSTACÍM: 1439 Budapest, Pf. 637
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 459 6722
FAX: +36 1 459 6860
E-MAIL: ahk@fkf.hu

Áfa összesítő: a bruttó díj számításának részletezése. 

A számlafizető adatai
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