MEGRENDELÉS VÍZBEKÖTÉS MEGSZÜNTETÉSÉHEZ
Iktatószám

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

(Szolgáltató tölti ki!)

Felhívjuk figyelmét, hogy társaságunk a vízbekötés megszüntetését, valamint a bekötési vízmérő leszerelését munkadíj ellenében vállalja. Ennek összegéről az aláírt és részünkre megküldött megrendelés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban értesítjük. Kérjük, hogy a nyomtatványhoz
szíveskedjen csatolni 1 példány vázlatrajzot az elvágandó vízbekötés helyének megjelölésével.

I. Megrendelő adatai
Név
Születési helye1
Anyja neve

Kerület1

Születési dátum1

1

0 6

Vezetékes telefon
Cégjegyzékszám2

Mobiltelefon

–

–

KSH-szám2

Lakcím/Székhely Irányítószám

0 6

–

Nyilvántartási szám 3

–

–

–

Helység neve

Út, utca, stb.

4

Levelezési cím5

Irányítószám

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Helység neve

postafiók

Út, utca, stb.4

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.

II. Felhasználási hely adatai
Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.4

Házszám

ép/lh/em/ajtó

helyrajzi szám

A megszüntetni tervezett bekötővezeték és/vagy bekötési vízmérő helye

Vízmérő adatai
Gyári szám

Vízmérő típusa

Méret

Gyári szám

Vízmérő típusa

Méret

Gyári szám

Vízmérő típusa

Méret

Megrendelem a jelen igénybejelentőn feltüntetett felhasználási helyen a vízbekötés megszüntetését. Egyidejűleg kijelentem, hogy a vízbekötés csak a
fenti ingatlant látja el vízzel.

III. Megrendelői nyilatkozatok
Kitöltés hiányában a Megrendelő vállalja a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv elkészítését, melynek benyújtása a vízbekötés
elvágásának egyik feltétele.
A forgalomtechnikai terv elkészítésével a Szolgáltatót bízom meg
A közműegyeztetés elkészítésével a Szolgáltatót bízom meg
Elismerem, hogy a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés elkészítésének díjáról tájékoztatást kaptam a Szolgáltatótól vagy a Szolgáltató honlapján
keresztül.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatót bízza meg a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés elkészítésével, a
Szolgáltató abban az esetben is jogosult ezek költségeit érvényesíteni, ha a vízbekötés elvágás feltételei a Szolgáltató visszaigazolásától
számított 6 hónapon belül a Megrendelő bármely okból történő elállása folytán vagy a Megrendelő érdekkörében felmerülő bármely okból nem
valósulnak meg. Megrendelő a Szolgáltató költségeit köteles 30 napon belül megfizetni.

IV. Felhasználó adatai
Kitöltendő, ha a megrendelő és a felhasználó személye eltérő.
Név
Születési helye1

Kerület1

Születési dátum1

Anyja neve1

0 6

Vezetékes telefon

Mobiltelefon

0 6

E-mail cím

–

Cégjegyzékszám2

–

Nyilvántartási szám 3

KSH-szám

–

Lakcím/Székhely Irányítószám

Helység neve

2

Út, utca, stb.4

Levelezési cím
Út, utca, stb. 4

5

Irányítószám

–

–

–

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Helység neve

postafiók

Magánszemély esetén kötelezően kitöltendő, budapesti születési hely esetén a kerületet kérjük megadni. 2Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 3Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő
ki. 4Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni. 5Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím.

1

IV. Tulajdonos adatai
Ha a jelen megrendelésen szereplő megrendelő a felhasználási hely szerinti ingatlannak nem tulajdonosa, úgy a vízbekötés megszüntetéséhez vagy a
bekötési ikervízmérő leszereléséhez az ingatlan tulajdonosának írásos hozzájárulása is szükséges. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a
további tulajdonosok hozzájárulásait a jelen megrendelésen szereplő nyilatkozat szerinti formában, külön lapon kérjük mellékelni.
Név
Születési helye1

Születési dátum1

Anyja neve1
Vezetékes telefon

0 6

Cégjegyzékszám 2

Mobiltelefon

–

–

0 6

–

Nyilvántartási szám 3

KSH-szám 2

–

Lakcím/Székhely Irányítószám

Helység neve

–

–

Út, utca, stb.4

Levelezési cím5

ép/lh/em/ajtó

Házszám

Irányítószám

Helység neve

postafiók

Út, utca, stb.

4

ép/lh/em/ajtó

Házszám

A megrendelt munka elvégzéséhez hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a vízbekötés megszüntetésével és a bekötési vízmérő leszerelésével egyidejűleg a Szolgáltatóval fennálló, fenti felhasználási helyre vonatkozó szolgáltatási szerződésem megszűnik.

Dátum

Dátum

.

.

. ______________________________

.

.

. ______________________________

Dátum

Felhasználó aláírása

.

.

. _____________________________
Tulajdonos aláírása

Megrendelő aláírása

VI. Önkormányzati hozzájárulás
Az ingatlan előtti közterületen bontási tilalom

van

nincs

Az elvágni kívánt vízbekötés feletti burkolat felbontásának feltételei és a burkolat helyreállításának követelményei:

Dátum

Átvétel dátuma:

.

.

.

.

.

______________________________
Helyi önkormányzat aláírása

.

______________________________
Szolgáltató

Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu
Magánszemély esetén kötelezően kitöltendő. 2Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 3Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki. 4Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak
helyrajzi számát megadni. 5Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím.

1
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Szolgáltató példánya

