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Költségmegosztó csere kiértesítő   Fehérvári út 225-233. 
TECHEM SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
1134 Budapest Váci út 45. A. épület 7. emelet 
 

Tisztelt Lakók! 

Lakóközösségük képviseletének megrendelése alapján kollégáink a korábban alkalmazott Techem típusú 

költségmegosztók cseréjét Techem FHKV radio 4 típusú rádióadós költségmegosztó készülékekre, és a 

fürdőszobai hőleadókra új készülékek felszerelését az alábbi ütemezés szerint végzik: 

2018. január 15.- január 19. között  

január 15. (hétfő)  - Fehérvári út 225. épületrész 

január 16. (kedd)  - Fehérvári út 227. épületrész 

január 17. (szerda)  - Fehérvári út 229. épületrész 

január 18. (csütörtök)  - Fehérvári út 231. épületrész 

január 19. (péntek)  - Fehérvári út 233. épületrész 

  

Kérjük, hogy a munkálatok idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat 1 méteres 

körzetben tegyék hozzáférhetővé. 

Segítségüket előre is köszönjük! 
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Költségmegosztó csere kiértesítő   Fehérvári út 225. 
TECHEM SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
1134 Budapest Váci út 45. A. épület 7. emelet 
 

Tisztelt Lakók! 

Lakóközösségük képviseletének megrendelése alapján kollégáink a korábban alkalmazott 

Techem típusú költségmegosztók cseréjét Techem FHKV radio 4 típusú rádióadós 

költségmegosztó készülékekre, és a fürdőszobai hőleadókra új készülékek felszerelését 

az alábbi ütemezés szerint végzik: 

Fehérvári út 225. épületrész - 2018. január 15. (hétfő)  

10:00-17:00 óra között 

10:00 – 12:00 óra között 10-9-8. szintek 

12:00 – 14:00 óra között 7-6-5. szintek 

14:00 – 16:00 óra között 4-3-2. szintek 

16:00 – 17:00 óra között 1-fszt. szintek 

A megadott idősávok tájékoztató jellegűek, a műszaki feltételektől függően változhat! 

Kérjük, hogy a munkálatok idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat 1 méteres 

körzetben tegyék hozzáférhetővé. 

Segítségüket előre is köszönjük! 
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Költségmegosztó csere kiértesítő   Fehérvári út 227. 
TECHEM SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
1134 Budapest Váci út 45. A. épület 7. emelet 
 

Tisztelt Lakók! 

Lakóközösségük képviseletének megrendelése alapján kollégáink a korábban alkalmazott 

Techem típusú költségmegosztók cseréjét Techem FHKV radio 4 típusú rádióadós 

költségmegosztó készülékekre, és a fürdőszobai hőleadókra új készülékek felszerelését 

az alábbi ütemezés szerint végzik: 

Fehérvári út 227. épületrész - 2018. január 16. (kedd)  

10:00-17:00 óra között 

10:00 – 12:00 óra között 10-9-8. szintek 

12:00 – 14:00 óra között 7-6-5. szintek 

14:00 – 16:00 óra között 4-3-2. szintek 

16:00 – 17:00 óra között 1-fszt. szintek 

A megadott idősávok tájékoztató jellegűek, a műszaki feltételektől függően változhat! 

Kérjük, hogy a munkálatok idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat 1 méteres 

körzetben tegyék hozzáférhetővé. 

Segítségüket előre is köszönjük! 
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Költségmegosztó csere kiértesítő   Fehérvári út 229. 
TECHEM SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
1134 Budapest Váci út 45. A. épület 7. emelet 
 

Tisztelt Lakók! 

Lakóközösségük képviseletének megrendelése alapján kollégáink a korábban alkalmazott 

Techem típusú költségmegosztók cseréjét Techem FHKV radio 4 típusú rádióadós 

költségmegosztó készülékekre, és a fürdőszobai hőleadókra új készülékek felszerelését 

az alábbi ütemezés szerint végzik: 

Fehérvári út 229. épületrész - 2018. január 17. (szerda)  

10:00-17:00 óra között 

10:00 – 12:00 óra között 10-9-8. szintek 

12:00 – 14:00 óra között 7-6-5. szintek 

14:00 – 16:00 óra között 4-3-2. szintek 

16:00 – 17:00 óra között 1-fszt. szintek 

A megadott idősávok tájékoztató jellegűek, a műszaki feltételektől függően változhat! 

Kérjük, hogy a munkálatok idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat 1 méteres 

körzetben tegyék hozzáférhetővé. 

Segítségüket előre is köszönjük! 
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Költségmegosztó csere kiértesítő   Fehérvári út 231. 
TECHEM SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
1134 Budapest Váci út 45. A. épület 7. emelet 
 

Tisztelt Lakók! 

Lakóközösségük képviseletének megrendelése alapján kollégáink a korábban alkalmazott 

Techem típusú költségmegosztók cseréjét Techem FHKV radio 4 típusú rádióadós 

költségmegosztó készülékekre, és a fürdőszobai hőleadókra új készülékek felszerelését 

az alábbi ütemezés szerint végzik: 

Fehérvári út 231. épületrész - 2018. január 18. (csütörtök)  

10:00-17:00 óra között 

10:00 – 12:00 óra között 10-9-8. szintek 

12:00 – 14:00 óra között 7-6-5. szintek 

14:00 – 16:00 óra között 4-3-2. szintek 

16:00 – 17:00 óra között 1-fszt. szintek 

A megadott idősávok tájékoztató jellegűek, a műszaki feltételektől függően változhat! 

Kérjük, hogy a munkálatok idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat 1 méteres 

körzetben tegyék hozzáférhetővé. 

Segítségüket előre is köszönjük! 
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Költségmegosztó csere kiértesítő   Fehérvári út 233. 
TECHEM SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
1134 Budapest Váci út 45. A. épület 7. emelet 
 

Tisztelt Lakók! 

Lakóközösségük képviseletének megrendelése alapján kollégáink a korábban alkalmazott 

Techem típusú költségmegosztók cseréjét Techem FHKV radio 4 típusú rádióadós 

költségmegosztó készülékekre, és a fürdőszobai hőleadókra új készülékek felszerelését 

az alábbi ütemezés szerint végzik: 

Fehérvári út 233. épületrész - 2018. január 19. (péntek)  

10:00-17:00 óra között 

10:00 – 12:00 óra között 10-9-8. szintek 

12:00 – 14:00 óra között 7-6-5. szintek 

14:00 – 16:00 óra között 4-3-2. szintek 

16:00 – 17:00 óra között 1-fszt. szintek 

A megadott idősávok tájékoztató jellegűek, a műszaki feltételektől függően változhat! 

Kérjük, hogy a munkálatok idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat 1 méteres 

körzetben tegyék hozzáférhetővé. 

Segítségüket előre is köszönjük! 

 


