
V Í Z M Û V E K

ISO 9001:2000 tanúsított
ügyfélszolgálati tevékenység

VI. Tulajdonos adatai
Ha a szerzôdés szerinti fogyasztó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a kizárólagos
tulajdonos vagy a tulajdonosok képviselôjének adataival kérjük kitölteni.

Jelen igénybejelentôhöz csatolt mellékletek száma

Tulajdonos aláírása

Dátum:

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-40 247 247-es telefon számon. Bejelentéseit,
észrevételeit az Fôvárosi Vízmûvek Zrt. 1396 Budapest, Pf. 491. postacímen vagy a 06-40 247 742-es telefaxszámon várjuk. Internetcímünk: www.vizmuvek.hu

USCC3004K Vízmûvek példánya
Fogyasztó aláírása

Dátum:

Kérjük, hogy a Szolgáltatás igénybejelentôhöz 1 példány 1 évnél nem régebbi hivatalos helyszínrajzot (térkép kivonatot)
csatolni szíveskedjen, amelyet az illetékes földhivataltól szerezhet be.

Szolgáltatási igénybejelentô

Kérjük nyomtatott betûkkel kitölteni!

Iktatószám (Vízmûvek tölti ki!)

I. Szolgáltatás típusa

Új vízbekötés SzennyvízelvezetésIkermérô szerelés Mérôbôvítés

II. Fogyasztó adatai

Születési helye Születési dátum

Anyja neve

Név

Munkahelyi telefon Mobiltelefon Otthoni telefon0 6 0 6 0 6

Irányítószám Helység neve

Házszám ép/lh/em/ajtó

Postafiók

Cégjegyzékszám1

Irányítószám Helység neveLakcím/székhely

Út, utca, stb.3

Levelezési cím4

Házszám ép/lh/em/ajtóÚt, utca, stb.3

1 Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendô ki.  2 Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendô ki. 3  Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak helyrajzi számát megadni. 4 Ha a lakcímtôl/székhelytôl
eltérô a cím.

Faxszám 0 6 E-mail

KSH-szám1

Nyilvántartási szám2

III. Szerzôdéskötés jogcíme

Kizárólagos tulajdonos Résztulajdonos Közös képviselô Egyéb jogcímen felhasználó

V. Fizetési mód

A fogyasztó a számlát a Vízmûvek vagy megbízottja által megküldött készpénz-átutalási megbízás (postautalvány) felhasználásával kívánja kiegyenlíteni.

A kívánt fizetési módot kérjük kiválasztani. A választás hiánya a készpénz-átutalási megbízásos (postautalvány) fizetési mód
vállalását feltételezi.

Banki folyószámlaszám

A Vízmûvek csoportos beszedési megbízást állít ki az alábbiakban megnevezett pénzintézetnél vezetett számla ellen, mert a fogyasztó a pénzintézetet felhatalmazta a beszedési megbízás teljesítésére.

A fogyasztó a díjat az alábbiakban megnevezett pénzintézetnél vezetett számlájáról átutalással egyenlíti ki.

Pénzintézet megnevezése

IV. Fogyasztási hely adatai, mûszaki jellemzôk

Helyrajzi szám

Házszám ép/lh/em/ajtó

Irányítószám Helység neve

Út, utca, stb.3

Közmûves ivóvíz ellátás van igen nem

Közmûves szennyvízelvezetés van igen nem

Felhasználás célja lakossági közületi

A közmûegyeztetést vállalom igen nem

A forgalomtechnikai terv elkészítését vállalom igen nem

Tervezett ivóvízigény m3/nap Belsô tûzi vízigény l/perc

Kibocsátandó szennyvízhozam m3/nap Csapadékvíz m3/nap

Egyéb

Csatorna bekötôvezeték létesítését a szolgáltatótól kérem igen nem

Tisztítóakna létesítését a szolgáltatótól kérem igen nem

A jelen igénybejelentôn feltüntetett fogyasztási helyen bekötés létesítését kérem.

A bekötni kívánt ingatlan elôtti úttest burkolata aszfalt föld

A bekötni kívánt ingatlan elôtti járda burkolata aszfalt föld

Születési helye Születési dátum

Anyja neve

Név

Munkahelyi telefon Mobiltelefon Otthoni telefon0 6 0 6 0 6

Irányítószám Helység neve

Házszám ép/lh/em/ajtó

Postafiók

Cégjegyzékszám1

Irányítószám Helység neveLakcím/székhely

Út, utca, stb.3

Levelezési cím4

Házszám ép/lh/em/ajtóÚt, utca, stb.3

Faxszám 0 6 E-mail

KSH-szám1

Nyilvántartási szám2

A jelen Szolgáltatás igénybejelentôn megnevezett Fogyasztó által igényelt bekötés létesítéséhez hozzájárulok.

Helyi önkormányzat aláírása

Dátum:

VII. Önkormányzati hozzájárulás

A bekötni kívánt ingatlan elôtt bontási tilalom van nincs
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Nyilvántartási szám2

A jelen Szolgáltatás igénybejelentôn megnevezett Fogyasztó által igényelt bekötés létesítéséhez hozzájárulok.

Helyi önkormányzat aláírása

Dátum:

VII. Önkormányzati hozzájárulás

A bekötni kívánt ingatlan elôtt bontási tilalom van nincs


