
Az új csatlakozás létrehozásához szükséges lépések

A fogyasztó elosztóhálózatra 
történő csatlakoztatására 
vonatkozó igénylőlap 
benyújtása

1. lépés
Ügyfél

Az ügyfél 
áramot 

szeretne

Az ügyfél 
rendelkezik 

árammal 
(világít)

Az aláírt csatlakozási 
szerződés továbbítása 
a Západoslovenská 
distribučná társaságnak

3. lépés
Ügyfél

A csatlakozási díj 
kifizetése

4. lépés
Ügyfél

A fogyasztási hely ügyfél általi 
előkészítése, és a Csatlakozás 
Műszaki Feltételeiben (CsMF) 
feltüntetett dokumentumok 
elküldése a Západoslovenská 
distribučná társaságnak

5. lépés
Ügyfél

Villamosenergia-szolgáltatási 
és -elosztási szerződés 
megkötése a kiválasztott 
szolgáltatóval

8. lépés
Ügyfél

A szolgáltatói 
fogyasztásmérő készülék 
telepítése tárgyában 
beérkezett igénylőlap 
kézhez vételétől 
számított max. 5 
munkanapon belül

A csatlakozási 
igénylőlap elosztó 
által történő kézhez 
vételének napjától 
számított max. 30 
naptári napon belül
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A csatlakozási 
szerződés ügyfél 
általi aláírásának 
napjától számított 
max. 14 naptári 
napon belül

A csatlakozási 
szerződés mindkét 
szerződő fél 
általi aláírásának 
napjától számított 
max. 2 éven belül

A Západoslovenská 
distribučná által 
a CsMF teljesítéséről 
szóló értesítés 
elküldésének napjától 
számított max. 
2 hónapon belül

A csatlakozási 
szerződés 
Západoslovenská 
distribučná általi 
aláírásának napjától 
számított max. 75 
naptári napon 
belül

CsMF teljesítésének ellenőrzése és 
a fogyasztási hely Západoslovenská 
distribučná társaság általi 
előkészítése a csatlakozási 
szerződésben feltüntetett határidőn 
belül

6. lépés
Západoslovenská  
distribučná

Elküldeni az ügyfélnek 
a Csatlakozási feltételek 
teljesítéséről szóló értesítést 
– csak a 3–6. lépések 
teljesítését követően

7. lépés
Západoslovenská  
distribučná

Fogyasztásmérő készülék 
telepítése az előkészített 
fogyasztási helyre

9. lépés
Západoslovenská  
distribučnáZS DIS

Az Igénylő villamos 
berendezésének elosztóhálózatra 
történő csatlakoztatásáról szóló 
szerződés tervezetének elküldése 
az Igénylő részére aláírásra

2. lépés
Západoslovenská  
distribučnáZS DIS



villamos berendezés elosztó hálózatra történő csatlakoztatására vonatkozó igénylőlap (1. lépés)
A csatlakozási igénylőlap és a kitöltését segítő útmutató a Západoslovenská distribučná, a. s. társaság www.zsdis.sk oldalán az Elosztás/Dokumentumok/Igénylőlapok részben áll 
rendelkezésre. Az igénylőlap elektronikusan, telefonon (kizárólag háztartások esetében), személyesen, postai úton vagy e-mailben nyújtható be.

Az Igénylő villamos berendezésének elosztó hálózatra történő csatlakoztatásáról szóló szerződés (2. lépés)
A csatlakozási szerződés részét képezik az ügyfél és a Západoslovenská distribučná, a.s. által teljesítendő műszaki feltételekről szóló információk, továbbá például a csatlakozási díj.

A Západoslovenská distribučná, a.s. társaság kézbesítési címe (3. és 5. lépés)
Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1

Csatlakozási díj (4. lépés)
A csatlakozási díj a csatlakozási szerződéshez mellékelt postai készpénzátutalási megbízással, banki átutalással vagy QR-kód segítségével fizethető ki.

A csatlakozás műszaki feltételei (CsMF) (5. lépés)
Az Igénylő villamos berendezésének elosztóhálózatra történő csatlakoztatásáról szóló szerződés 1. sz. melléklete. A CsMF kivitelezését bízza villanyszerelőre.

Tippek a csatlakozási folyamat lerövidítésére
•	A villamos	fogyasztási	hely	előkészítését	(5.	lépés)	követően	a lehető	legrövidebb	időn	belül	küldje	meg	a Csatlakozás	Műszaki	Feltételei	(CsMF)	dokumentum	által	meghatározott	

dokumentumokat (a csatlakozási szerződés 1. sz. melléklete).

•	A csatlakozási	feltételek	teljesítéséről	szóló	értesítés	(7.	lépés)	kézhez	vételét	követően	a lehető	legrövidebb	időn	belül	vegye	fel	a kapcsolatota	kiválasztott	
áramszolgáltatóval, és kössön villamosenergia-szolgáltatási és -elosztási szerződést (8. lépés). Csak ezt követően telepítjük a fogyasztásmérő berendezést (9. lépés).

Ügyfélszolgálati telefonszám
Munkanapokon 7:00–19:00 óra között

Hívás az egész SzK területéről
0850 333 999

Írjon nekünk
odberatel@zsdis.sk

Helyi hívásnak megfelelő díjszabás/adott mobilszolgáltató díjszabása szerinti díj

Kiegészítő információk:


