ELVI NYILATKOZAT IGÉNYBEJELENTŐ
Iktatószám

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

(Szolgáltató tölti ki!)

Kérjük, hogy az Elvi nyilatkozat igénybejelentőhöz 1 példány 60 napnál nem régebbi hivatalos térképmásolatot csatolni szíveskedjen.
(TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel)

I. Elvi nyilatkozat típusa
Vízszolgáltatással kapcsolatos elvi nyilatkozat

Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos elvi nyilatkozat

II. Igénylő adatai
Vevő (fizető) azonosító
Igénylő jogcíme

(jelenlegi felhasználó esetén kitöltendő)

Felhasználó

Tulajdonos

Kivitelező

Egyéb

Név

–

KSH-szám1
Lakcím/Székhely

Irányítószám

–

–

Adószám

Helység neve

Út, utca stb.

Házszám

2

Levelezési cím3

Irányítószám

Postafiók

Helység neve

Út, utca stb.2
Telefonszám4

ép/lh/em/ajtó

Házszám

0 6

ép/lh/em/ajtó

E-mail cím4

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek)en (telefonszám, e-mail cím) a víziközmű szolgáltatás jogviszony keretében
a szolgáltatással, ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szolgáltatással összefüggő igények érvényesítése céljából felkeressen.

igen

nem

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.

III. Felhasználási hely adatai
Irányítószám

Helység neve

Út, utca stb.

Házszám

2

igen

Az ingatlan független bekötéssel, vízórával ellátott5

ép/lh/em/ajtó

nem

Gyári szám

Gyári szám
Az ingatlan előtt az utcában törzscsatorna van

igen

Ingatlan helyrajzi száma

Gyári szám

nem

IV. A tervezett építés
Ipari/gazdasági célú építés
Családi ház

Saját célú lakás építés (bérbeadás is)

Emeletráépítés

Fürdőszoba kialakítás

Továbbértékesítési célú lakás építés
Társasház

Tetőtérbeépítés

Korszerűsítés

Hétvégi ház

Lakásleválasztás

Egyéb építmény kifejtése:
Új szennyvízbekötés

Egyéb átalakítás Egyéb átalakítás kifejtése

Tervezett lakások száma

db

Jelenleg vízzel ellátott lakások száma

Ivóvízigény

m3/nap

Tüzivízigény összesen

l/perc

Tüzivízigény vízbekötéstől

l/perc

Tüzivízigény közterületi tűzcsapról

l/perc

Dátum

.

.

db

Szennyvízvíz-előkezelő mű szükséges

igen

nem

Kibocsátani tervezett szennyvízhozam

l/perc

m3/nap

Csapadékvíz

l/perc

m3/nap

Összesen

m3/nap

. ______________________________
Igénylő aláírása

Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu

Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 2Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni. 3Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím. 4Az adatok megadása nem kötelező, viszont,
amennyiben megadja, akkor kérjük az adatkezelési hozzájárulásnál jelölje be az igent, ellenkező esetben nem tudjuk az adatot rögzíteni és szükség esetén felhasználni. 5Kérjük igen válasz esetén a vízdíjszámlán szereplő
gyári számo(ka)t megadni.
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Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu

Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 2Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni. 3Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím. 4Az adatok megadása nem kötelező, viszont,
amennyiben megadja, akkor kérjük az adatkezelési hozzájárulásnál jelölje be az igent, ellenkező esetben nem tudjuk az adatot rögzíteni és szükség esetén felhasználni. 5Kérjük igen válasz esetén a vízdíjszámlán szereplő
gyári számo(ka)t megadni.
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