Invitech ICT Services Kft. tájékoztatása

Information from Invitech ICT Services Ltd.

Tisztelt Ügyfelünk!

Dear Customer!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a villamosenergia fogyasztás
elszámolása során alkalmazott áramdíjak 2022. július 1. 2022. december 31. között az alábbiak szerint alakulnak
(Ft/kWh):

Hereby we inform you about our new electricity charges
used to account for electricity consumption for the period
of 1st July – 31st December 2022 are as follows
(HUF/kWh):

2022. júl. 1. – szept. 30.
1st July – 30th Sept 2022
2022. okt. 1. – dec. 31.
1st Oct – 31st Dec 2022
A feltüntetett díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Invitech DC10 / DC10-III

Invitech DC14

110,70

113,53

119,49

122,32

The indicated fees do not include VAT

Az áramdíjak változását az Általános Szerződési
Feltételek 12.1.1 pontjában foglaltak figyelembevételével
(i) egyéni fogyasztásmérés esetén a megelőző leolvasási
időszak fogyasztása és az ahhoz tartozó hűtési
teljesítmény (PUE) alapján a 2022 augusztus és
november hónapban megkapott számláktól, illetve (ii)
átalányfogyasztás alapú elszámolás esetén a 2022 július
és
október
hónapban
megkapott
számláktól
érvényesítjük.

The new electricity tariffs will apply, in accordance with
Section 12.1.1 of Invitech’s General Terms and
Conditions of Contract, (i) in the invoice issued in August
and November 2022. In case of individual consumption,
metering based on the consumption of the previous
reading period and the corresponding cooling capacity
(PUE) or (ii) in the case of flat-rate billing, will be
validated in the invoice issued in July and October 2022.

Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásunkat, és
bízunk benne, hogy mindezt a jövőben is
megelégedéssel teszi!

Thank you for using our service and we hope you
continue to be our satisfied customer in the future, as
well!

Amennyiben a fent írtakkal, illetve az általunk nyújtott
szolgáltatásokkal, megoldásokkal kapcsolatban további
kérdése
merülne
fel,
kérjük
forduljon
ügyfélmenedzseréhez vagy keresse ügyfélszolgálatunkat
a 06 80 82 00 82-es telefonszámon munkanapokon 8:0017:00 között vagy a vip@invitech.hu email címen!

If you have any further questions regarding this matter, or
our services and solutions, please contact your account
manager or our customer service on +36 1 884 4242 on
working days from 8:00 to 17:00 or at the vip@invitech.hu
email address!
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