LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBEJELENTŐ
(Szolgáltató tölti ki!)

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

(Szolgáltató tölti ki!)

Üzleti partnerszám

Iktatószám

Tájékoztatás a locsolási kedvezmény igénybevételéről.
Jelen nyomtatvány benyújtásával lakossági felhasználók részére, megadott felhasználási helyen árutermelést részben sem szolgáltató házikert öntözéséhez felhasznált
vízmenyiségre csatornadíj kedvezmény (továbbiakban: locsolási kedvezmény) igényelhető a Fővárosi Vízművek Zrt. által csatorna-szolgáltatással ellátott területeken, a
csatornázott, de számlázásba vett locsolási mellékvízmérővel nem rendelkező, legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű ingatlanokon.
A locsolási kedvezmény az 58/2013. (II. 27) Kormányrendelet szerint meghatározott május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka, mely a szennyvízelvezetés díjból kerül levonásra.
Locsolási kedvezmény az igénybejelentést megelőző időszakra nem érvényesíthető. Amennyiben az igénylés május 1-jét követően, de szeptember 30-át megelőzően történik,
a kedvezmény az adott évben a benyújtás napjától szeptember 30-ig terjedő időszakban vehető igénybe. Az október 1-jét követően április 30-ig benyújtott igények alapján a
kedvezmény érvényesítése a soron következő május 1-jétől szeptember 30-áig terjedő időszakban lehetséges.
A locsolási kedvezményt az egyszeri igénybejelentést követően évente nem szükséges megújítani, mely a következő években a teljes kedvezményes időszakra elszámolásra
kerül. Felhasználó váltás esetén a kedvezmény igénybevételéhez új kérelem beadása szükséges.

I. Lakossági felhasználó adatai
Folyószámlaszám
Név
Lakcím

Irányítószám

Helység neve
Házszám

Út, utca, stb.

Levelezési cím 2

Irányítószám

ép/lh/em/ajtó
Postafiók

Helység neve
Házszám

Út, utca, stb.

ép/lh/em/ajtó
Telefonszám

E-mail cím1

1

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek)en (telefonszám, e-mail cím) a viziközmű 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.

II. Felhasználási hely adatai
Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Vízmérő gyári száma:

III. Nyilatkozat
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a II. pontban megjelölt ingatlan alapterülete nem haladja meg a 2000 négyzetmétert, a felhasználási helyen házikerttel
rendelkezem, mely árutermelést részben sem szolgál, a locsolási célú ivóvíz-felhasználásra a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív vízbeszerzési lehetőséget
nem veszek igénybe, valamint a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Számlázásba vett locsolási vízmérővel nem rendelkezem. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a locsolási vízmérő számlázásba vétele mellett döntök, akkor a százalékos
locsolási kedvezményről le kell mondanom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. az adatok valódiságát helyszíni kivizsgálás során előzetes értesítés nélkül ellenőrizhesse.
A locsolási kedvezmény alapját érintő feltételek változásáról haladéktalanul köteles vagyok tájékoztatni a Fővárosi Vízművek Zrt.-t.
A fenti nyilatkozat alapján figyelembe vehető locsolási kedvezmény a legközelebbi, kedvezményes időszakot tartalmazó számlában feltüntetésre kerül, ha az elszámolt
kedvezmény mértéke az 1 m3 mennyiséget eléri. Amennyiben a kedvezmény időszakában a fogyasztás 10 százaléka kerekítve sem éri el az 1 m3 mennyiséget, akkor locsolási
kedvezmény nem kerül feltüntetésre a számlán.
igen
nem
Postai, e-mail útján történő benyújtás esetén a kedvezmény beállításáról írásos értesítést kérek:
email

Igen esetén ennek módja:

Dátum:

levél

,

.

Felhasználó aláírása

IV. Fővárosi Vízművek álláspontja (személyes benyújtás esetén)
A II. pontban megjelölt felhasználási helyre a kedvezmény beállításra került.
A jogszabályi megfelelőség ellenőrzése miatt helyszíni kivizsgálás szükséges.

Dátum:

,

.

Fővárosi Vízművek

Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu
1

Az adatok megadása nem kötelező. 2Ha a lakcímtől eltérő a cím.
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