Mellékszolgáltatási szerződés módosítása
1. Felhasználó és elkülönített vízhasználói hely adatai
Felhasználó neve: ……………………………………………………………. elérhetősége▪: …………………………………………………...
Levelezési címe:……………………...….….……………..…………….……..….…………………………………………………………….....
Elkülönített felhasználói hely címe:……………………………………..…………………………………………………………………………
Felhasználási hely azonosító:………………………..Vevő (fizető) azonosító:………………………. Bekötés szám:…………………………
Ingatlanhasználat jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő*
□ egyéb*…….……………..………………………………………………………..
(* Amennyiben a felhasználó nem az ingatlan tulajdonosa, a 6. pontban a tulajdonos nyilatkozata kötelező!)
Végszámla fizető neve: .………….……………………..…………Aláírása:……………..….……..………....tel.▪:…………………………...
Végszámla postázási címe:……………………..………………………………………………………………………………………………….
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.
▪ önkéntes hozzájárulással megadott személyes adat

2.

□ Nyilatkozat a mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról*

A felhasználási helyre korábban létrejött mellékszolgáltatási szerződést az alábbi adatokkal felmondom:
1. mellékmérő gyári száma:……………….……...mérőállás: …..…m3

2. mellékmérő gyári száma:……..…………….mérőállás: …..…m3

3. mellékmérő gyári száma:…………………..…..mérőállás: …..…m3
A felmondás időpontjától a felhasználási helyen fogyasztott víz mennyiségét csak az alábbiakban megjelölt vízmérő méri:
□ ....................................gyári számú bekötési vízmérő*
□ ......................................gyári számú párhuzamos vízmérő*

3.

□ Nyilatkozat házi ivóvízhálózat átalakításáról*

A felhasználási helyen a belső ivóvízhálózat átszerelésével az eddigi ……… db mellékvízmérő helyett ……… db mellékvízmérő méri a
fogyasztást, mely(ek)re a korábban megkötött mellékszolgáltatási szerződés érvényes marad. Megszüntetett mellékvízmérő adatai:
1. mellékmérő gyári száma:………………………….…mérőállás: …………m3
2. mellékmérő gyári száma:…………...…………….….mérőállás: …………m3
Az átalakítás időpontjától a fogyasztást a ……….m3 vízmérő állású ……………………….. gyári számú mellékvízmérő vízmérő méri.
Dátum ……………..……...., ………év…………………..hó….…nap
elkülönített vízhasználó aláírása ……………………………………………………

4. A bekötési vízmérő fizetője tölti ki (Kötelezően kitöltendő!)
A bekötési vízmérő felhasználási hely azonosítója: ..………………………… Bekötési vízmérő állása: ……………... m3
A mellékszolgáltatási szerződés felmondásának időpontjától a bekötési vízmérőre kért részszámla mennyiség*:
□ …………………... m3/hó*
□ a nyilvántartott mennyiség*
…………………….………………………………………………………………………………...

Dátum ………………………………….

bekötési vízmérő fizetője

5. Nem lakossági felhasználó nyilatkozata (Nem lakossági felhasználó esetében kötelezően kitöltendő!)
A felhasználó nyilatkozik, és a mellékletként csatolt ………………………………..………………..……….. bizonylattal igazolja, hogy a
felhasználási helyen megszűnt a nem lakossági tevékenység. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás – újbóli, nem lakossági célú
– igénybevételének feltétele a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megváltása.
………………………………………………………………………………………………………

Dátum……………………………….

cégszerű aláírás

6. A tulajdonos hozzájárulása (Ha az elkülönített vízhasználó nem tulajdonos. kötelezően kitöltendő)
Tulajdonos neve: ………………………………………………….…………………………elérhetősége▪: ………..……………………..
Lakcíme▪: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Alulírott, mint az ingatlan tulajdonosa – a fenti adatok ismeretében – hozzájárulok
□ a mellékszolgáltatási szerződés felmondásához* □ a nyilvántartás aktualizálásához*
………………….………..………………………….……………………………………………..

Dátum ………………………………….

ingatlan tulajdonosa

* Kérjük, szíveskedjék választani, a hiányzó adatokat kitölteni!
▪ Önkéntes hozzájárulással megadott személyes adat

Szolgáltató tölti ki:

A mai napon nyilvántartott díjhátralék:……………………………….
Beérkezés dátuma: ……………….. Érkeztetés módja:
személyes
Bejelentés másolata átadva:
igen
A változás a nyilvántartásban átvezetésre került.
Dátum ……………………

postai vagy elektronikus
nem
kipostázva ……………………..
……………………………………………….................................................................. ügyintéző

