VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ
Felhasználó változásról
Felhasználási hely azonosító
Felhasználási hely címe

Település

Ir.szám

Közterület

Házszám

Korábbi felhasználó adatai

em./aj.

Hrsz.

Vevő (fizető) azonosító

Felhasználó neve
Születési név
Születési hely

Születési idő

év

hónap

nap

Tel.▪

Anyja neve
Vállalkozás neve
Váll.ig/Cj. szám

Adószám

Képviselő
Születési hely▪

Születési idő▪

év

hónap

nap

Tel. ▪

Anyja neve
Végszámla postázási címe: Ir.szám

Település

Közterület

Házszám

em./aj.

Hrsz.

Tudomásul veszem, hogy a felmondás napját megelőző folyószámla egyenleg: …………….. Ft*, a készítés alatt lévő
………..… havi számla összege*, és a ……...m3* mérőállásig kiállított végszámla kiegyenlítése az én kötelezettségem.
Jelen bejelentéssel a felhasználási helyre vonatkozó közszolgáltatási szerződést felmondom, mely felmondás az új
felhasználóval létrejött közszolgáltatási szerződés hatályba lépése napján hatályosul.

Dátum:………………………………… ……

aláírás ……………………………………
korábbi felhasználó / fizető

Nyilatkozat fizetési kötelezettség átvállalásáról (Ha a végszámlát nem a korábbi felhasználó egyenlíti ki)
Alulírott

anyja neve▪

szül.hely▪

szül.idő▪

év

hónap

nap,

kötelezettséget vállalok a felmondás napját megelőző folyószámla egyenleg: …………..….. Ft*, a készítés alatt lévő
………………….…. havi számla összege*, és a ……………..m3 * mérőállásig kiállított végszámla kiegyenlítésére.

Dátum:………………………………………

fizető aláírása:………………………………

Átadás/átvételre vonatkozó adatok
Birtokba adás kelte:

év

hónap

nap

Vízmérő gyári száma

Vízmérő állása

m3

Vízmérő gyári száma

Vízmérő állása

m3

Változás oka

adásvétel

öröklés

képviselő változás

bérbeadás

bérbeadás megszűnése

egyéb

* Szolgáltató tölti ki!
▪ Önkéntes hozzájárulással megadott személyes adat
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A felhasználás jellege

lakossági

nem lakossági
Vevő (fizető) azonosító

Új, lakossági felhasználó adatai
Felhasználó neve

E-mail▪

Születési név
Születési hely

Születési idő

hónap

nap

Tel.▪

Anyja neve
Számlázási cím:

év

Település

Ir.szám

Közterület

Házszám

em./aj.

Hrsz.

em./aj.

Hrsz.

Vevő (fizető) azonosító

Új, nem lakossági felhasználó adatai
Vállalkozás neve
Váll.ig/Cj. szám
Székhely

Adószám
Település

Ir.szám

Közterület

Házszám

Képviselő
Tel.▪

Anyja neve
Születési hely ▪
Levelezési cím

Születési idő▪

év

hónap

nap

Település

Ir.szám

Közterület

Házszám

Nem lakossági felhasználás jellege:

intézményi

em./aj.

vállalkozási, vízigény

Hrsz.

m3/nap

Új felhasználó számlázási adatai
Ingatlan tulajdonosa:

nem, a felhasználás jogcíme:

igen

Részszámla mennyisége:

m3/hó

ha van, a locsolási célú mellékvízmérőre:

m3/hó

kert ill. üdülő (évi egyszeri számlázás: csak időszakos fogyasztás és önálló bekötési vízmérő esetén)
Díjfizetés módja:

csekk
egyedi átutalás a

csoportos beszedés
számlaszámról

A változás átvezetéséhez csatolni szükséges a változást igazoló dokumentumo(ka)t! Ez lehet pl. adás-vételi/ajándékozási/bérleti szerződés, 60
napnál nem régebbi tulajdoni lap, halotti anyakönyvi kivonat, jogerős hagyatékátadó végzés stb. másolata, vagy birtokba adási jegyzőkönyv
(mindkét fél aláírásával hitelesített, vízmérők adatait és mérőállást tartalmazó), illetve ha az új felhasználó nem az ingatlan tulajdonosa, a
tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata.

Csatolt dokumentum(ok) megnevezése:
A korábbi felhasználó/fizető és az új felhasználó aláírásával igazolja, hogy a bejelentés adatai a valóságnak megfelelnek.

Dátum …………………………
……………………………………
korábbi felhasználó / fizető

………………………………………
új felhasználó

▪ 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.

Szolgáltató tölti ki !
Beérkezés dátuma: ………………………… Érkeztetés módja:
személyes
postai vagy elektronikus
Bejelentő (személyes):
korábbi felhasználó / fizető
új felhasználó
harmadik fél
Bejelentés másolata átadva:
korábbi felhasználónak/ fizetőnek
új felhasználónak
mindkét félnek
kipostázva
Közszolgáltatási / mellékszolgáltatási szerződés átadva:
igen
nem
kipostázva
Visszaigazolást kap:
korábbi felhasználó/fizető
új felhasználó
mindkét fél
Ellenőrzésre kiadva, dátum:
sorszám:
A bejelentés adataival a változás a nyilvántartásban átvezetésre került.
Dátum……………………
ügyintéző …………………………………………
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