MEGRENDELÉS IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉHEZ
Iktatószám

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

(Szolgáltató tölti ki!)

Felhívjuk figyelmét, hogy társaságunk az ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetését (a vízmérő leszerelését, a vezeték ledugózását) munkadíj ellenében vállalja. Ennek összegét az
aktuális tájékoztatónk tartalmazza, illetve a megrendelés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban értesítjük a befizetendő összegről, a befizetést követően
egyeztetünk időpontot a szüneteltetés végrehajtására. Tájékoztatjuk, hogy tűzivíz-bekötés, illetve NA 80, illetve annál nagyobb átmérőjű mérők esetén Társaságunk a szüneteltetést kizárólag az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség által kiállított hozzájárulás esetén valósítja meg. Az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség jóváhagyását
tartalmazó dokumentumot, melyen szerepelnie kell a mérő gyári számának, kérjük az igénybejelentéshez csatolni.

I. Felhasználó adatai
Név
Születési helye1

Kerület1

Születési dátum1

.

.

.

Anyja neve1

0 6

Vezetékes telefon
Cégjegyzékszám 2

Mobiltelefon

–

–

–

KSH-szám 2

Lakcím/Székhely
Út, utca, stb

–

–

Irányítószám

Helység neve

Irányítószám

Helység neve

–

–

Adószám2

4

Házszám

Levelezési cím5
Út, utca, stb

0 6

Nyilvántartási szám 3

–

ép/lh/em/ajtó
Postafiók

4

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Üzletszabályzatunk értelmében a korábban megadott, vagy egyéb csatornán bejelentett elérési adatok (telefonszám, e-mail cím, levelezési cím) változása, megszűnése esetén a fogyasztónak bejelentési kötelezettsége van, amelynek bármely ügyfélszolgálati elérhetőségünkön eleget tehet.

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.

II. Felhasználási hely adatai
Irányítószám

Helység neve
Házszám

Út, utca, stb 4

ép/lh/em/ajtó

helyrajzi szám

A szüneteltetni tervezett bekötési vízmérő helye
Vízmérő gyári száma

III. Tulajdonosi, haszonélvezeti joggal rendelkezők adatai
Ha a jelen megrendelésen szereplő felhasználó a felhasználási hely szerinti ingatlannak nem kizárólagos tulajdonosa, úgy az ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetéséhez az ingatlan tulajdonosainak írásos hozzájárulása is szükséges. A tulajdonosok, haszonélvezeti joggal rendelkezők hozzájárulását a Tulajdonosi
hozzájárulás nyomtatványon kérjük csatolni.

IV. Nyilatkozat
Megrendelem a II . pontban megjelölt felhasználási helyre vonatkozóan az ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetését. Egyidejűleg kijelentem, hogy a vízbekötés csak a fenti ingatlant
látja el vízzel, és az ingatlanon vízhasználat nincsen.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Szolgáltató az ingatlanon vízhasználatot tapasztal, akkor a szüneteltetés elvégzését megtagadja, illetve visszaállítja, és a befizetett
díjat vissza nem téríti.
Kijelentem, hogy amennyiben az ingatlannak nem vagyok kizárólagos tulajdonosa, úgy a Tulajdonosi hozzájárulás nyomtatványon megjelölt tulajdonos(ok), haszonélvezők
listája teljes és mindannyian hozzájárulnak az ivóvíz szolgáltatás szüneteltetéséhez.
Tudomásul veszem, hogy a 58/2013. (II . 27.) Kormányrendeletben foglalt kötelességeimet továbbra is teljesítenem kell, különös tekintettel a vízmérőhely (akna) tisztán
tartására és hozzáférhetőség biztosítására vonatkozóan.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Szolgáltató szabálytalan közműhasználatot tapasztal az ingatlanon, úgy jogosult a üzletszabályzatban meghatározott mértékű
díjat/kötbért érvényesíteni.
Vállalom, hogy a Szolgáltató által megjelölt időpontban a szüneteltetés elvégzése érdekében az ingatlanra való bejutást biztosítom.

.

Dátum
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.
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_______________________________
Felhasználó aláírása

(Szolgáltató tölti ki személyes ügyintézés során, a befizetést követően)
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Dátum

.

________________________________
Szolgáltató aláírása

Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu
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Magánszemély esetén kötelezően kitöltendő, budapesti születési hely esetén a kerületet kérjük megadni.2Gazdálkodó szervezet, intézmény, közület esetén kötelezően kitöltendő. 3Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki.
Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni. 5Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím.
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