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A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. egyik leg-
fontosabb célja, hogy modern, környezet barát, 
otthonról is elérhető ügyintézési lehetőségeket 
kínáljon ügyfeleinek.

Bevezetö
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Csekkjeink QR kóddal vannak ellátva, így azok befizetéséhez nem szükséges a postára 
menni, hanem a QR kód beolvasásával a számla otthonról is kiegyenlíthető.

A www.szomtav.hu honlapon található online ügyfélszolgálatunkon keresztül a távhős 
számlák gyorsan és biztonságosan befizethetőek bankkártyával.

Ügyfeleink számlájukat kiegyenlíthetik bankszámlánkra történő egyéni utalással, ami hez 
a közlemény rovatban csak a 7 számjegyű egyedi felhasználó-azonosító megadása szüksé-
ges. Bankszámlaszámunk és a felhasználó-azonosító számláinkon található meg.

A távhős számlák kiegyenlítésére csoportos beszedési megbízás is adható. Ez esetben egy 
alkalommal kell a számlavezető banknál a megbízást megadni megjelölve a felhasználó-
azonosítót és cégünk, mint a terhelésre jogosult azonosítóját.

Számlák befizetése otthonról 
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Elektronikus számla igénylése esetén a megadott e-mail címre számlánkat a 
kiállítást követően azonnal megküldjük. Így ügyfeleink a lehető leg gyorsab  ban 
értesülhetnek a kiállított számlákról és sokban hozzájárulhatunk környezetünk 
megóvásához.

Ha Szombathelyen minden távhős számlát elektronikusan küldhetnénk ki, akkor 
évente csak a papír mellőzésével megóvhatnánk gyermekeinknek

E-számla
Gyors, kényelmes, környezetbarát = elektronikus számla

650 m³

vizet
2652 kg

fát 

* ez nagyjából 27 fa
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Ügyintézések
Ügyintézés bárhol, bármikor, sorban állás nélkül

A www.szomtav.hu honlapunkon online ügyfélszolgálatunkon keresztül egyszeri 
regisztráció után egy modern felületen, könnyen intézhetők távhős ügyeink.

Telefonos ügyfélszolgálatunk az ingyenesen hívható 06-80/204-617 telefon-
számon áll ügyfeleink rendelkezésére munkanapokon:

Hétfő:  8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00

Kedd:  8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00

Szerda:  8:00 – 20:00 

Csütörtök:  8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00

Péntek:  8:00 – 12:00
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Nem kell postára menni és a postai kézbesítési időt sem 
kivárni, ha ügyfeleink levelükkel elektronikusan keres-
nek meg minket. Az ugyfelszolgalat@szomtav.hu címre, 
vagy e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) segítsé-
gével SZOMTAV elnevezésű hivatali kapunkra megküldött 
levelek feldolgozását azonnal megkezdjük, így a válasz- 
adás is gyorsabban tud megtörténni, mint a postai leve-
lek esetén.
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Online ügyfélszolgálat 

mérőállás megadása

vízátlag módosítása

számlák megtekintése

számlák kiegyenlítése

bankkártyás fizetés

elektronikus számla igénylése

műszaki hibabejelentés

tulajdonos- és díjfizetőváltozás bejelentése

www.szomtav.hu

Egyszeri regisztráció néhány adat megadásával és a továbbiakban 
távhős ügyeinket otthonról intézhetjük az év bármely napján, a nap 
bármely szakaszában.
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Ingatlan eladás vagy bérbeadás esetén ezt a változástól számított 15 napon 
belül kell bejelenteni a távhőszolgáltatónak.

A leggyorsabb és legkényelmesebb módja, ha a régi tulajdonos vagy díjfize-
tő az online ügyfélszolgálat változásbejelentés menüpontját választja, ahol 
rendszerünk a régi tulajdonos és díjfizető adatait automatikusan kitölti. Így már 
csak az új tulajdonos és/vagy díjfizető adatait kell megadni és az így létrejött 
dokumentumot kinyomtatni, majd minden érintett fél által aláírva megküldeni 
társaságunknak. 

A tulajdonos – és díjfizető-változás bejelentésére szolgáló dokumentum hon-
lapunkról is letölthető. A teljes kitöltés után a minden érintett fél által aláírt 
dokumentum megküldhető a www.epapir.gov.hu holnapon keresztül vagy az 
ugyfelszolgalat@szomtav.hu email címre.

Tulajdonos- és díjfizetö-változás
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A Szombathelyi Távőszolgáltató Kft. által biztosított vízfelmelegítés- 
és melegvíz-szolgáltatás elszámolása a lakásokhoz tartozó meleg-
víz-mérők alapján történik. Évente egyszer vízóraellenőr kollégáink 
leolvassák a mérőket, de a mérő állás megadására ügyfeleinknek az év 
bármely hónapjában lehetősége van.

A vízmérő állását megadhatja:

A megadott vízmérő-állás alapján a következő számlában elszámolást készítünk.

telefonos ügyfélszolgálatunkon

online ügyfélszolgálatunkon

e-mailben az ugyfelszolgalat@szomtav.hu címen

e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) segítségével SZOMTAV elnevezésű 
hivatali kapunkra küldött levélben

Vízméröbejelentés 



14

Zöld gondolatok

A Szombathelyi Távhőszolgálató Kft. kiemelten nagy hangsúlyt fordít a 
környezettudatosságra.

2018-ban megpályáztuk és megkaptuk a Távhő Ökocímkét, amelyet csak azok a távhőszol-
gáltatók kaphatnak meg, amelyek felelős távhőszolgáltatóként elkötelezték magukat a 
környezetkímélő és energiahatékony szolgáltatás biztosítása mellett.  Egy távhőrend szer 
ugyanis csak akkor jó, ha energiahatékonyan és környezetkímélő módon működik. A jövő-
beli fejlesztések célja cégüknél, hogy versenyképes árú, megbízható, biztonságos szolgál-
tatást nyújtsunk fogyasztóiknak mindezt úgy, hogy egyre nagyobb arányban használunk 
megújuló energiaforrásokat.

A Virtuális Erőmű Programhoz csatlakozva a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 
2016-ban elnyerte az Energiatudatos Vállalat-díjat, amely már jelezte feltétlen el-
kötelezettségünket az energiatudatosság, környezetvédelem és fenntartható fejlődés 
mellett. A fejlődés jegyében 2020-ban megkaptuk az Energiahatékony Vállalat-díjat.
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