MEGRENDELŐ
fogyasztásmérő pontossági vizsgálatához
1. Megrendelő adatai
Megrendelő:.…………………………………………………telefon, e-mail ▪:………………………………....................
Levelezési cím:……………………...….….…….………………………………………………………………………….

2. Felhasználási hely, fogyasztásmérő adatai
Felhasználási hely azonosító száma: …………………………… vevő (fizető) azonosító:…………………………………
A felhasználási hely címe:……………………...….….……………..…………….……..….………………………………
Vízmérő gyári száma:…………………………………….

3. Pontossági vizsgálat adatai
A megrendelés tárgya:

metrológiai pontossági ellenőrzés
metrológiai szerkezeti vizsgálat (önállóan nem rendelhető, nyilatkozat kötelező!)

A metrológiai pontossági ellenőrzést végzi: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály
Helyszíne: MOM Zrt. 4700 Mátészalka, Ipari u. 16.
A metrológiai szerkezeti vizsgálatot végzi: Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala MEF
Helyszíne: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Részvételi szándék nyilatkozat:

részt kíván venni a metrológiai pontossági ellenőrzésen
részt kíván venni a metrológiai szerkezeti vizsgálaton
nem kíván rész venni egyik vizsgálaton sem

Dátum:………………………….........

megrendelő aláírása:…………………………………………………….
4. Tájékoztató információk

A pontossági vizsgálat díját a kezdeményező félnek meg kell előlegeznie.
A pontossági vizsgálat végrehajtását az érintett felhasználó és az elkülönített vízhasználó vagy a víziközmű-szolgáltató távolléte nem
akadályozza.
Amennyiben a pontossági vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek
a) megfelel, a fogyasztásmérő cseréjének díja és a pontossági vizsgálat elvégzésének költsége a vizsgálatot kezdeményezőt
terheli,
b) nem felel meg, a fogyasztásmérő cseréjének díja és a pontossági vizsgálat elvégzésének költsége a fogyasztásmérő tulajdonosát
terheli. A mellékvízmérő és a telki vízmérő tulajdonjoga a felhasználót illeti.

5. Szolgáltató tölti ki
A vízmérő típusa:

□ bekötési vízmérő

□ mellékvízmérő

Előleg összege: ………………………………
Nyilatkozat csatolva (szerkezeti vizsgálat esetén):
Dátum………………………………………

A vízmérő átmérője: NA ………………………
Befizetés dátuma:……………… ………………

□ igen □ nem

Megrendelő másolat □ átadva

□ kipostázva …………………..

……………………………………….ügyintéző

▪ Önkéntes hozzájárulással megadott személyes adat
A Soproni Vízmű Zrt. a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a
Soproni Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.

