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Felhasznal6 adatai partnerszam: DDDDDDDDDD 
felhasznal6 neve 

Felhasznalasi hely cime: 

ir.szam ~aros/kozseg' ut/utea/ter' hazszam 'em./fsz:, ajt6 hrsz. 

A vizsgalat oka, szUksegessege: EPH-kiepftes esatlakoz6vezetek es fogyaszt6i berendezesen 

A gazesorendszerre epUleten belUI rakatatt gazkeszUlekek 

GazkeszUlekek azonosft6 Felallitas 

Erintesvedelmi 
vedovezetobe 
be van katve 

Gazbekotes 
A felhasznalt flexibilis es6 

vezetokepessege 

adatai helye 

igen nem fix flexi 
gyarilag 
szavatolt 

egyedi atkotes 
(mm2

) 

Elosztc'ii Engedelyesek 

Telefonos iigyfelszolgalat 
h-p 7.30-20.00 

Az E.ON Kozep-dunantlili 
Gazhalc'izati Zrt. 
szolgaltatasi terOleter61: 

T 0640/444000 

M 06 20/ 30/ 70/ 45 99711 

F 0693/310802 

Az E.ON Del-dunantlili 
Gazhalc'izati Zrt. 
szolgaltatasi teruJeter61: 

T 06 40/ 22 00 22 

M 06 20/ 30/70/ 45 99 722 

F 0672/ 503 100 

Levelcimiink: 
7602 Pees, pt. 197 

gazhalozat@eon.hu 

www.eon.hu 

Alulfrott, bUntet6jogi felel6ssegem tudataban kijelentem, hogy a fent nevezett felhasznalasi helyen az erosaramu 
esatlakozasu gazfogyaszt6 keszUlekek erintesvedelmi folytonossagat ellenoriztem, valamint a esatlakoz6vezetek 
es a fogyaszt6i vezetek a gazmero helyenel megfelelo keresztmetszetO ved6vezet6vel at van katve az ervenyben 
leva jogszabalyoknak, szabvanyoknak (MSZ EN 2364, MSZ HD 60364, MSZ 172) es letesftesi elofrasoknak (8/1981. 
(XII. 27.) IpM-rendelet a Kozossegi es Lak6epUletek Erintesvedelmi Szabalyzatar61 - raviden KLESZ) megfeleloen. 

Az alkalmazott erintesvedelem: 

o n (kozvetlenUI fOldelt) o TN (nullazas) o aramvedo kapesolassal kiegeszftve 

Az EPH-hal6zat kialakftasa villamos szempontb61: 

C megfelelo 0 nem megfelelo 

A villamos reteszelest a(z) ~ gazfogyaszt6 keszUlek es 

a(z) ~ szellozteto berendezes/gazfogyaszt6 keszUlek kozatt kialakftottam. 

trkezett 

A villamos hal6zat, berendezes szereleset befejeztem, feszUltseg ala helyeztem. 
A villamos szerelest az alabbi jogcimen (tarsas vallalkozas, egyeni valla/koz6, sajat magam, kozeli hozzatartoz6)' 
es szakkepesftessel (villanyszereI6, erosaramu teehnikus, erosaramu mernak)' vegeztem el. 

Iktatasi szam 

,----,--------------------
kelt ev h6nap nap Partnerszam 

kivitelezo eegszeru alafrasa vegzettseget igazol6 okirat szama, 
Fogyasztasi hely szama 

kelte (E. V. vizsgabizonyftvany szama) 

telephely cime 
Ogyintez6 

• KerjOk, a megfelel6 reszt hUzza ala! 

mailto:gazhalozat@eon.hu

