TULAJDONOSI, VÍZDíJFIZETŐI HOZZÁJÁRULÁS
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012., NAIH-51985/2012., NAIH-51987/2012.

Iktatószám

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

(Szolgáltató tölti ki!)

I. Felhasználási hely /elkülönített vízhasználási hely adatai
Irányítószám

Helység neve

Út, utca stb.2

Házszám

Helyrajzi szám

ép/lh/em/ajtó

Vízmérő(k) gyári száma

II. Felhasználó / elkülönített vízhasználó adatai
leendő felhasználó

jelenlegi felhasználó
Név

III. Hozzájárulás tárgya (A megfelelőt kérjük jelölni)
Szolgáltatási szerződés megkötése
(új felhasználó esetében)
Mellékszolgáltatási szerződés megkötése
(lakás mellékvízmérő, locsolási vízmérő)

Új ivóvíz-, szennyvíz-bekötés létesítése
Ivóvíz bekötés megszüntetése

Házilagos kivitelezés

Ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése
Mellékszolgáltatási szerződés megszüntetése
(haszonélvezeti joggal rendelkezők belegyezése is szükséges)
Ikervízmérő felszerelése
Az ikermérő felszerelését biztosító ingatlan adatai (Ha nem azonos a felhasználási hely címével.):

IV. Tulajdonos
Név
Születési helye

Születési dátum

.

.

.

Anyja neve

–

Cégjegyzékszám1

Lakcím/Székhely

–

Irányítószám

Adószám

Helység neve
Házszám

Út, utca stb

2

Levelezési cím3

Irányítószám

Helység neve

Postafiók

Út, utca stb2
Telefonszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

0 6

ép/lh/em/ajtó

E-mail cím

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 tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.

.

A III. pontban meghatározott szolgáltatás megvalósításához, megszüntetéséhez vagy szüneteltetéshez, illetve szerződés megkötéséhez vagy megszüntetéséhez hozzájárulok.

Dátum

.

.

______________________________
Tulajdonos aláírása

V. Bekötési vízmérő díjfizetője (közös képviselő)
Név
Születési helye
Cégjegyzékszám1

Lakcím/Székhely

–

–

Irányítószám

Adószám

Helység neve

Út, utca stb2

Házszám

ép/lh/em/ajtó

A III. pontban meghatározott szolgáltatás megvalósításához, megszüntetéséhez vagy szüneteltetéshez, illetve szerződés megkötéséhez vagy megszüntetéséhez hozzájárulok.

Dátum

.

.

______________________________
Bekötési mérő vízdíjfizetőjének aláírása

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-1-247-7777-es telefonszámon. Bejelentéseit, észrevételeit online
ügyfélszolgálatunkon (www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu), és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu.
1

Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki
ki. 2Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni. 3Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím.
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Szolgáltató példánya
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Iktatószám

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

(Szolgáltató tölti ki!)
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(új felhasználó esetében)
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Új ivóvíz-, szennyvíz-bekötés létesítése
Ivóvíz bekötés megszüntetése
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Mellékszolgáltatási szerződés megszüntetése
(haszonélvezeti joggal rendelkezők belegyezése is szükséges)
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Az ikermérő felszerelését biztosító ingatlan adatai (Ha nem azonos a felhasználási hely címével.):

IV. Tulajdonos
Név
Születési helye

Születési dátum

.

.

.

Anyja neve

–

Cégjegyzékszám1

Lakcím/Székhely

–
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Helység neve
Házszám

Út, utca stb

2

Levelezési cím3

Irányítószám

Helység neve
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Út, utca stb2
Telefonszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

0 6

ép/lh/em/ajtó

E-mail cím

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 tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.

.

A III. pontban meghatározott szolgáltatás megvalósításához, megszüntetéséhez vagy szüneteltetéshez, illetve szerződés megkötéséhez vagy megszüntetéséhez hozzájárulok.

Dátum

.

.

______________________________
Tulajdonos aláírása

V. Bekötési vízmérő díjfizetője (közös képviselő)
Név
Születési helye
Cégjegyzékszám1

Lakcím/Székhely

–

–

Irányítószám

Adószám

Helység neve
Házszám

Út, utca stb2

ép/lh/em/ajtó

A III. pontban meghatározott szolgáltatás megvalósításához, megszüntetéséhez vagy szüneteltetéshez, illetve szerződés megkötéséhez vagy megszüntetéséhez hozzájárulok.

Dátum

.

.

______________________________
Bekötési mérő vízdíjfizetőjének aláírása

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-1-247-7777-es telefonszámon. Bejelentéseit, észrevételeit online
ügyfélszolgálatunkon (www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu), és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu.
1

Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki
ki. 2Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni. 3Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím.

THJ/2018/2

Ügyfél példánya

