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*Titulus, utónév és családi név

*Születési idő

2. igénylő

*Fogyasztási hely száma (EIC)

*Utca

*Település/településrész

6. Fogyasztási hely címe

*Járás

*Postai irányítószám

*Kataszteri terület

*Telekszám

Fogyasztásmérő készülék száma

*Házszám/helyrajzi számEmeletLakás száma

Villamos berendezés elosztóhálózatra történő csatlakoztatására vonatkozó igénylőlap – Háztartások
1. *az igénylés tárgya

 új fogyasztási hely csatlakoztatása
 meglévő fogyasztási hely fogyasztójának módosítása a főmegszakító, illetve 
a mérés megváltoztatása nélkül

 a meglévő fogyasztási hely fogyasztásmérő készüléke előtt lévő főmegszakító 
értékéneknövelése/csökkentése (maximális lekötött kapacitás értéke)

 fázisok számának módosítása (1-ről 3 fázisra és fordítva)
 mérés típusának módosítása (egytarifás 1T mérésről kéttarifás 2T 
mérésre)

 mérési pont áthelyezése (a fogyasztásmérő készülék áthelyezése 
nyilvánosan megközelíthető helyre)

 elektromosautó-töltőállomás csatlakoztatása

Utca

*Település/településrész

3. az igénylő állandó lakhelye

*Postai irányítószám

*Házszám  helyrajzi szám

Postai irányítószám

Utca

Település/településrész

4. az igénylő kézbesítési címe (kizárólag akkor töltse ki, ha eltér az állandó lakhelytől)

*Házszám  helyrajzi szám

5. Kapcsolat

Szerződés aláírására jogosult személy (titulus, utónév, családi név) – kizárólag akkor töltse ki, ha nem azonos a Igénylővel

Bank neve Számlaszám/bank kódja

*Amennyiben a csillagokkal jelölt mezőkben szereplő adatok kitöltésére nem kerül sor, illetve az igénylőlap nem tartalmazza a 10. pont szerinti mellékleteket), társaságunk az igénylőlapot nem fogadja el.

7. az igénylő nyilatkozata
Az Igénylő ezúton becsülettel kijelenti, hogy az elektromos/villamos energetikai fogyasztó (a továbbiakban „fogyasztó”) elhelyezésére szolgáló ingatlan/épület 
kizárólagos tulajdonosa/többségi tulajdonosa, illetve hogy a fogyasztó elhelyezésére szolgáló ingatlan/épület kizárólagos tulajdonosának/többségi tulajdonosainak 
a fogyasztó szóban forgó ingatlanon/épületben végzett telepítésére/üzemeltetésére/csatlakoztatására vonatkozó hozzájárulásával rendelkezik.

Telefon/mobil E-mail

Csatlakozási szerződés elküldése az alábbi e-mailre

8. Műszaki adatok
*Fázisok igényelt száma  1 fázis  3 fázis
*A fogyasztásmérő készülék előtt lévő főmegszakító meglévő értéke (maximális lekötött kapacitás értéke)   A
*a fogyasztásmérő készülék előtt lévő főmegszakító igényelt értéke (maximális lekötött kapacitás értéke)  A
*Igényelt mérés  egytarifás  kéttarifás
A fogyasztási hely rendeltetésszerű használata (lakás, garázs, kert...) 
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Ezen az oldalon közölt tájékoztatás informatív jellegű. 
Hivatalos igénylőlap itt letölhető.

https://www.zsdis.sk/Uvod/Domacnosti/Nove-pripojenie/Postup-ako-sa-pripojit#Krok-A
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10. az igénylőlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek
– áttekinthető elrendezési terv az objektum feltüntetésével, beleértve a telkek telekszámait és az utcaneveket is (1 : 1 000 vagy 1 : 2 000, ill. 1 : 2 880 léptékben). 

Ajánlott a terven az összes szomszédos objektumot is feltüntetni.

11. az igénylő személyes adatainak védelme
A Západoslovenská distribučná, a.s. társaság (Čulenova 6, 816 47 Bratislava, KSH-szám: 36 361 518 [a továbbiakban „ZSD“]) a személyes adatok feldolgozását 
a szerződésekből, beleértve az előszerződéses jogviszonyokat is, továbbá a jogszabályi előírásokból következő kötelességek teljesítéséhez, valamint a jogos 
érdekek érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben, illetve a személyes adatok feldolgozására vonatkozó érvényes hozzájárulás alapján végzi. 
A személyes adatok védelme és feldolgozása kizárólag természetes személyekre vonatkozik. A ZSD mint üzemeltető felel a személyes adatok védelméért 
és feldolgozásáért. Az Igénylő köteles a ZSD rendelkezésére bocsátani a kötelezőként feltüntetett adatokat, ellenkező esetben a ZSD jogosult az igénylőlap 
elutasítására, illetve fel nem dolgozására. A személyes adatok feldolgozási feltételeivel kapcsolatos további tájékoztatás, beleértve az Igénylő – mint 
érintett személy – jogait, illetve azok érvényesítési lehetőségeit is, a személyes adatok védelméről szóló és a www.zsdis.sk/gdpr oldalon található hatályos 
tájékoztatóban (a továbbiakban „Adatvédelmi Tájékoztató”) olvasható. Az Igénylő saját kezű aláírásával igazolja, hogy megismerkedett az Adatvédelmi 
Tájékoztatóval.”

Az igénylő saját kezű aláírásával igazolja a feltüntetett adatok helyességét és valódiságát.

Dátum Hely *Igénylő aláírása

9. az igénylő kiegészítő adatai, megjegyzések
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