MEG RE ND E L Ő L AP
Tűzcsapon végzett vízhozam-mérés
Megrendelő adatai
Név: ................................................................................................................................................................ Telefonszám: ...........................................
Irányítószám: .............. Helység .................................................. Út, utca, stb. ........................................... Házszám ........ ép/lh/em/ajtó .................
Számlázási név, cím (amennyiben nem azonos a megrendelővel)
Név: .................................................................................................................. Irányítószám............. Helység .............................................................
Út, utca, stb. ..................................................................................................... Házszám .................. ép/lh/em/ajtó .....................................................

Kapcsolattartó adatai cég esetén

Kapcsolattartó neve: .................................................... Telefonszáma: ................................. E-mail címe: ..................................................................
A mai napon megrendelem a Fővárosi Vízművek Zrt.-től a (pontos cím és helyrajzi szám)
...........................................................................................................................................................................................................................................
alatt található ingatlan megközelítési útvonalán 100 méteres távolságon belül található tűzcsap(ok) vízhozamának mérését.
Elvi nyilatkozat:
□ van
□ nincs
Elvi nyilatkozat száma: ............................................
A védendő objektum egyidejű oltóvízigénye:
összesen ........................ liter/perc, tűzcsaponként ........................ liter/perc.
Helyszínrajz-vázlat az ingatlan és a védendő létesítmény elhelyezkedéséről:
Kérjük, jelezze, hogy a mérésről készített jegyzőkönyvet milyen módon juttassuk el a Megrendelő számára:
□ személyes átvétel □ postai megküldés
Fontos tájékoztatás
Kérjük, hogy a megrendelőt a vizplusz@vizmuvek.hu e-mail címre
szíveskedjenek megküldeni vagy személyesen leadni ügyfélszolgálati
irodánkban (1138 Budapest, Váci út 182.).
A megrendelt vizsgálat munkadíja: 32.300 Ft + áfa/db.
Amennyiben a mérés helyszíne Budapest közigazgatási határától
több mint 40 km-re található, a kiszállásért 142 Ft + áfa/km díjat számolunk fel. A kiszállásí díjat az oda- és visszaútra, a teljes megtett
A szolgáltatásról készséggel adnak részletes tájékoztatást munkatársaink a 06 1 465 2679 telefonszámon.
Tájékoztatjuk, hogy a mérést az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján végezzük.
Amennyiben a személyes átvételt választja, a jegyzőkönyv elkészülését követően munkatársunk a megadott telefonszámon értesíti a Megrendelőt.
A Megrendelő a jegyzőkönyvet és a számlát az értesítést követő 30 napon belül a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálati irodájában veheti át. A munnem áll módunkban megőrizni.

mindenkor érvényes késedelmi kamatot felszámítjuk.
Jelen megrendelő kitöltése, aláírással – cég esetén cégszerű aláírással – történő elküldése a Fővárosi Vízművek Zrt. részére, a munka hivatalos megrendelésének minősül.
Aláírásommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a fenti adataimat a vonatkozó jogszabályoknak és a "FELHASZNÁLÁSI
ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT" dokumentumnak megfelelően kezelje. Kijelentem, hogy az adatkezelésről megfelelő tájékoztatást kaptam,
így jelen megrendelőlapot teljes körű tájékoztatás birtokában nyújtom be. A tájékoztató a www.vizmuvek.hu honlapon elérhető.
Kelt: ........................................ 20........ év ............... hónap ............... nap

………………………………………
Megrendelő aláírása

