
 
Tájékoztató 

 

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (korábban NKM Energia Zrt.)  
„1000 Ft garantált áramdíj-jóváírás”  

promóció részvételi feltételeiről  
 (Érvényes 2021. augusztus 1-től 2021. augusztus 31-ig) 

 
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. azon villamosenergia-felhasználói számára, akik 
2021. augusztus 1. – 2021. augusztus 31. között MVM E-számlát igényelnek, bruttó 1.000 Ft-
os, (egyezer forintos) áramdíj-jóváírást ad az alábbi feltételekkel.  
 
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jogelődjével, egyetemes szolgáltatás keretében 
történő villamosenergia vásárlási szerződéssel rendelkező azon ügyfeleink, akik 2021. 
augusztus 1. – 2021. augusztus 31. között papíralapú számlájuk helyett MVM E-számlát 
igényelnek, automatikusan egyszeri bruttó 1.000 Ft összegű jóváírásban részesülnek, a 2021. 
október 10. után kiállított első áramszámlájukból az alábbi feltételek szerint. 
 

 A fenti jóváírásra azok az ügyfelek jogosultak, akik 2021. augusztus 1. előtt 
még nem rendelkeztek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. e-számla 
szolgáltatásával. 
 

 Ha az ügyfél rendelkezik MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. e-számla 
szolgáltatásával, de a fenti promóciós időszakot megelőzően a már meglévő 
MVM E-számla regisztrációját/igénylését lemondta, majd a lemondást 
követően a promóciós időszakban újra MVM E-számlát igényel, az ügyfelet a 
bruttó 1.000 Ft összegű jóváírás nem illeti meg. 

 

 Az ügyfél akkor is csak egyszeri bruttó 1.000 Ft összegű jóváírásra jogosult, 
ha a fenti promóciós időszakban az MVM E-számlát, annak igénylését 
követően egyszer vagy többször lemondja, majd a lemondást követően 
egyszer vagy többször újra MVM E-számlát igényel. Ebben az esetben az 
első MVM E-számla igénylést követő további MVM E-számla igénylések után 
az ügyfelet a bruttó 1.000 Ft összegű jóváírás nem illeti meg. 

 

 Az áramdíj-jóváírás további feltétele, hogy az ügyfél az MVM E-számla 
igénylés és az áramdíj-jóváírás közötti időszakban nem mondja le az MVM 
Next Energiakereskedelmi Zrt. e-számla igénylését és/vagy nem kér újra 
papíralapú számlát nem vált egyéb számlázási módra, illetve nem 
kezdeményez csekkes befizetést. 

 

 Abban az esetben, ha az MVM E-számlát igénylő fogyasztó az MVM E-
számla igénylését követően és a fentiek szerinti áramdíj-jóváírás időpontját 
megelőzően az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel megkötött egyetemes 
szolgáltatás keretében történő villamosenergia vásárlási szerződését 
felmondja, és nem köt más ingatlanra szerződést az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt.-vel, abban az esetben a fentiek szerinti áramdíj 
jóváírásra nem jogosult. 

 

 Abban az esetben, ha az MVM E-számlát igénylő fogyasztó az MVM E-
számla igénylését szolgáltatóváltás során már jelezte, és az ezért járó 
automatikus számlajóváírásban már részesült, újabb jóváírásra már nem 
jogosult. 

 



 Az egyszeri bruttó 1.000 Ft-os jóváírás, az ügyfél 2021. október 10. után 
kiállított első áramszámlájában automatikusan, egy összegben kerül 
jóváírásra. 

 

 Az áramszámla jóváírás csak a fenti időpont után kiszámlázott áramdíjak 
jóváírására használható fel, annak összege sem bankszámlára utalással, sem 
postai úton nem fizethető ki. 

 

 Az áramszámla jóváírás másra nem átruházható, az áramszámla jóváírás 
készpénzre nem váltható. 

 

Az áramszámla jóváírás a jelen tájékoztatónak megfelelő regisztrációhoz kapcsolt 
szerződéses folyószámlához tartozó számlából kerül jóváírásra. Ha egy ügyfél több 
szerződéses folyószámlával is rendelkezik, annyiszor bruttó 1.000 Ft jóváírására jogosult, 
ahány MVM E-számlát igényel. 
 
Az MVM E-számla hosszú távú használatával nem csak időt takaríthat meg, hanem 
környezetét is védi. 


