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Tajekoztatis, lgenyfelmeres e-szamlazassal kapcsolatosan

Cndi Tavho

Kft. folyamatosan azon dolgozik, hogy a leheto legmagasabb szinvonalon 10
tudja elegiteni iigyfelei igenyeit. Tekintettel arra, hogy a kozelmultban t6bb jelzes erkezett
Tarsasagunkhoz, valamint a Dijnet Zrt.-hez arra vonatkoz6an, hogy Onok szivesen kezelnek
es fizetnek szamlaikat elektronikus formaban, targyalasokat kezdemenyeztunk a Dijnet Zrt.Az

vel.
Egyuttmilkodes eseten a szamlak elektronikusan a Dijnet feluleten kerulnenek bemutatasra, A
Dijnet egy elektronikus szamlabernutatasi es szamlafizetesi feliilet, ami lehetove teszi, hogy a
rendszerbe regisztralt iigyfelek a szamlaikat elektronikus formaban, az lntemeten tekintsek
meg es egyenlitsek ki. A Dijneten jelenleg 30 szamlakibocsato szarnlainak fizetesere van
lehetoseg, igy akar ,,Minden szamla egy helyen" kifizetheto nehany gombnyomas
segitsegevel. (Tovabbi reszletek erhetoek el a www.dijnet.hu cimen.) Ozdon es tersegeben az
alabbi szolgaltatok szamlai rendezhetoek mar jeJenJeg is a Dijneten keresztiil:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

NKM Aramszolgaltato Zrt.
NKM Foldgazszolgaltato Zrt.
Magyar Telekom Nyrt.

UPC DTH S.a..r.l.
UPC Magyarorszag Kft.
ERV Zrt.
Fotav Zrt,
Invitel Zrt.
E.on Zrt.

Allianz Hungaria Zrt.

Az elektroni1rus szamJa adattartalmat tekintve megegyezik a papir alapu szamJaval tebat

hiteles sz.am.l8.nak minOsiil, minden tekintetben helyettesiti azt, ugyanakkor azza1 eUentetben
k6myezetb~
k6nnyen visszakeresheto es egyszen1en fizetheto.
Onnanto} kezdve, bogy elektronikus

szamlat igenyel~ a tovabbiakban
alapu szamlat kapni!

nem fog papir

A szamlik fizetese tobbfele, egyszerii mOdon tortenhet:
•
•
•

banklairtyas fizetessel (VPOS),
egyedi banki ulahissa]
k6zvetlen intemetbanki fizetessel (Crn Bank Zrt., Erste Bank Hungary Zrt., OTP
Bank yrt. es Takarek Kereskedelmi Bank Zrt. ugyfelei eseten),

•
•

rnobiltelefonos fizetessel,
csoportos beszedesi megbizassal.

A Dijnetbasznalata
az Ugyfelek szamara ingyenes!
A tranzakcios dijakat az Ugyfelek bankszamlacsomagjanak kondicioi hatarozzak meg.

Csatlakozasunk megkezdese elott szeretnenk megismemi Ugyfeleink velemenyet, igy az
is. Kerjuk, hogy az alabbi rovid kerdoiv kitoltesevel segitse munkankat!

Onet

A tovabbiakban szeretne a tavho szamlajat elektronikusan, gyorsan, egyszenien es ingyenesen
fizetni?

Kerern, hogy velemenyet a megfelelo negyzetbe helyezett X-el jelolje.

Igen

Nem

D
D

A kitoltott kerdoivet kerjiik, hogy az alabbi rnodok egyiken sziveskedjenek eljuttatni
Tarsasagunkhoz 2019. augusztus l-ig.
•
•
•

ut

postai uton ( 3600 OZd, Zrinyi
3. )
e-mail fonnajaban(eszamla@tavhoozd.hu
)
ugyfelszolgalati irodankban torteno szemelyes leadassal ( 3600 OZd, Zrinyi

Jelen tajekoztatonkat weblapunkon is megtalalja: www.tavhoozd.hu

Egyiittmiikodesiiket koszonjiik!

Ozd, 2019. 07. 03.

Tisztelettel,

Halasz Sandor s.k,
iigyvezcto igazgat6

ut 3. )

