PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐ
Fővárosi Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512

Web: www.vizmuvek.hu

Online ügyintézés:
ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu

Tájékoztatjuk, hogy hiányosan kitöltött nyomtatvány esetén igényét nem áll módunkban befogadni!
Folyamatban lévő ügy esetén iktatószám

I. Megrendelés tárgya (Kérjük jelölje be a megrendelni kívánt szolgáltatást vagy töltse ki az egyéb mezőt. Több jelölés esetén minden szolgáltatás külön megrendelésnek minősül.)
Felhasználási hely (több felhasználási hely esetében külön megrendelés szükséges)
Helység neve

Irányítószám

Helyrajzi szám
Házszám

Út, utca stb.

ép/lh/em/ajtó

Új ivóvíz-bekötés létesítése

Ikervízmérő felszerelése

Használatba vételi hozzájárulás kiadása

Új szennyvíz-bekötés létesítése

Bekötés/mérőbővítés

Lakás-mellékvízmérővel kapcsolatos ügyintézés

Ivóvíz bekötés megszüntetése

Elvi nyilatkozat kiadása

Locsolási vízmérővel kapcsolatos ügyintézés

Ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése

Tervjóváhagyás belső vízhálózat

Egyéb

II. Megrendelő
Név1
Levelezési cím1 Irányítószám

Helység neve

Postafiók

Út, utca stb.4
Telefonszám

0 6

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

ép/lh/em/ajtó

E-mail cím

III. Számlázási adatok
Név/Cégnév1

–

Adószám2
Lakcím/Székhely

Irányítószám

–

Helység neve

Út, utca stb.4
Levelezési cím3 Irányítószám

Helység neve

Postafiók

Út, utca stb.

Házszám

4

ép/lh/em/ajtó

IV. Kapcsolattartó adatai (Kapcsolattartónak rendelkeznie kell a megrendelő meghatalmazásával az 1. pontban megjelölt tárgyra vonatkozóan)
Név1
Levelezési cím1 Irányítószám

Helység neve

Postafiók

Út, utca stb.
Telefonszám (kérjük megadni
a kapcsolattartáshoz)

Házszám

0 6

ép/lh/em/ajtó

1

E-mail cím

V. Megrendelői nyilatkozatok
Nyilatkozom, hogy a megrendelt prémium szolgáltatásról és annak díjáról tájékoztatást kaptam a Szolgáltatótól.
A megrendelést követően a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás díját érvényesíteni a Megrendelő bármely okból történő elállása, vagy a Megrendelő érdekkörében felmerülő
bármely egyéb ok folytán.
Tudomásul veszem, hogy az előkalkulált költségen kívül többlet költség merülhet fel, amelyet kiemelt ügyfélkapcsolati munkatársunk az Ön tájékoztatása és elfogadása mellett
kiszámláz.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. Munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek) (telefonszám, e-mail cím) a víziközmű szolgáltatás jogviszony
keretében a szolgáltatással, ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szolgáltatással összefüggő igények érvényesítése céljából felkeressen (az adatkezelésről szóló
részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, elérhetősége: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati iroda).
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy rendelkezem a kapcsolattartó meghatalmazásával a személyes adatai megadásához.

Dátum

.

.

. ______________________________
Megrendelő (cégszerű) aláírása

Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu
1
Kötelezően kitöltendő mezők 2Gazdálkodó szervezet, intézmény, közület esetén kötelezően kitöltendő. 3Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a kapcsolattartási cím. 4Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak
helyrajzi számát megadni.

PSZM/2021/1

Fővárosi Vízművek Zrt. példánya
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V. Megrendelői nyilatkozatok
Nyilatkozom, hogy a megrendelt prémium szolgáltatásról és annak díjáról tájékoztatást kaptam a Szolgáltatótól.
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Dátum

.

.

. ______________________________
Megrendelő (cégszerű) aláírása

Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu
1
Kötelezően kitöltendő mezők 2Gazdálkodó szervezet, intézmény, közület esetén kötelezően kitöltendő. 3Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a kapcsolattartási cím. 4Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak
helyrajzi számát megadni.
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