Mellékvízmérő felszerelés megrendelés
Alulírott megrendelő az 1. pontban megjelölt ingatlanon mellékvízmérő(k) felszerelését rendelem meg.
A mellékvízmérő helyének a kialakítása a megrendelő feladata!

1. A mellékvízmérők felszerelésének helye: ..................................................................................................város, község
.......................................................................... utca ............ házszám ....... emelet ...... ajtó .………...... helyrajzi szám
Megrendelő adatai
Név:

............................................................................................................ E-mail▪: ...................................................................................

Cím:



......................................................................................... város, község
Telefon▪:.......………...................

.....................................................................utca .......... házszám .......... emelet ...... a jtó
Levelezési cím:



......................................................................................... város, község
Telefon▪:.......………...................

.....................................................................utca .......... házszám .......... emelet ...... a jtó

 -  -  Cégjegyzék szám: -  - 
 -  - 

Adószám (nem lakossági megrendelő esetén):
Bankszámlaszám▪:

Elkülönített vízhasználó (víz- és csatornadíjat fizető) adatai
Név:

............................................................................................................

Cím:



▪

E-mail : ...................................................................................

......................................................................................... város, község

..........................................................................utca .......... házszám .......... emelet .... .. ajtó

▪

Telefon :...........................................

Anyja neve: ................................................................................................................ ..........................

 év  hónap  nap
Adószám nem lakossági fizető esetén:  -  -  Cégjegyzék szám:  -  - 
▪
Bankszámlaszám :
 -  - 

Szül. hely: ........................................................................Születési idő:

Felhasználó képviselője:
Cím▪:

Név:

............................................................................................................

 .............................................

A felhasználó ingatlanhasználatának jogcíme:

▪

Tel efon :................................................

város, község ....................................................utca ....... házszám ....... emelet .... ajtó
 tulajdonos



 egyéb ...............................................

bérlő

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom arról, hogy
- a Soproni Vízmű Zrt.-nek már nyilvántartott felhasználója vagyok:  igen, vevő (fizető) azonosító számom:



 nem

................................................ , .............. év ...................................... hó ........ nap
…………………………………………………. .........................................................

Elkülönített vízhasználó vagy képviselője
(Cégképviseletre jogosult aláírása)

2. Hozzájárulások a mellékvízmérő(k) felszereléséhez:
Tulajdonos, ill. a tulajdonos/ok/ képviselője (ha a megrendelő nem az ingatlan tulajdonosa)
Név:

............................................................................................................

Lakcím▪:



......................................................................................... város, község

..........................................................................utca .......... házszám .......... emelet .... .. ajtó

Telefon▪:.......……….….........

Alulírott, mint az ingatlan tulajdonosa, a mellékvízmérő(k) felszereléséhez hozzájárulok.
................................................ , .............. év ................................. hó ........ nap
...................................................................................
ingatlan tulajdonosa vagy a tulajdonos/ok/ képviselője
▪

Önkéntes hozzájárulással megadott személyes adat

A bekötési vízmérő fizetőjének (felhasználó megbízottjának) adatai és nyilatkozata
Név: ......................................................................................................... E-mail▪: ........................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................... Szül. hely, idő: ..........................................................................................
Cím: .................................................................................................... város, község
..........................................................................utca .......... házszám .......... emelet ...... ajtó
Felhasználási hely azonosítója:



Telefon▪:........……………..........

Bekötési vízmérő gyári száma: …………………………………..

A bekötési vízmérő fizetőjeként (felhasználó(k) megbízottjaként) hozzájárulok a mellékvízmérő/k/ felszereléséhez.
Tudomásul veszem, hogy:
- a Szolgáltató üzemeltetői felelőssége továbbra is a bekötési vízmérőig terjed.
- a mellékvízmérő(k) felszerelése az ingatlan belső vízhálózatának tulajdonjogában változást nem jelent. A bekötési vízmérő utáni
vezetékszakaszon keletkező meghibásodások javíttatása és költségei továbbra is a tulajdonos/oka/t terheli.
- a mellékvízmérő/kö/n átfolyt ivóvíz díjait a Soproni Vízmű Zrt. a mellékvízmérővel rendelkező felhasználó részére számlázza,
Mellékszolgáltatási szerződés alapján.
- ha a Mellékszolgáltatási szerződés megszűnik, a mellékvízmérő(kö)n mért fogyasztás közvetlenül nem kerül számlázásra, az a bekötési
vízmérőn maradó fogyasztást növeli.
- a bekötési vízmérő fogyasztása és a Szolgáltató állományába vett mellékvízmérők összes fogyasztásának a különbözetét a Szolgáltató a
bekötési vízmérő szerinti felhasználónak számlázza, akit díjfizetési kötelezettség terhel.
................................................ , .............. év ...................................... hó ........ n ap
....................................................................
bekötési vízmérő fizetője

A felhasználási helyhez kapcsolódó információk
A vízhasználat jellege:



lakossági





intézményi



vállalkozási

locsolási

Vállalkozási vízhasználat esetén a tevékenység megnevezése: ………………………………………………….. vízigénye: ………… m3/nap
Az ingatlan továbbértékesítés céljából épül (nem lakossági felhasználó esetén töltendő):



igen



nem

Felszerelendő vízmérő száma: ……….. db (felhasználási helyenként)
Vízmérő felszerelési helye:  bekötési vízmérő után vízmérő aknában  kertben létesített vízmérő aknában

 épületen belül fagymentes helyen

Kijelentem, hogy a felszerelésre kerülő mellékvízmérő(k) az ingatlan/ingatlanrész vízvételi helyeinek összes fogyasztását méri(k), a vezetékhálózaton
méretlen vízvételi hely nem marad, valamint idegen felhasználási hely fogyasztása eze(ke)n mérő/kö/n keresztül nem lehetséges.
Lakossági locsolóvízmérő megrendelése esetén nyilatkozom arról, hogy az ingatlan legalább 100 m2-t meghaladó zöld területtel rendelkezik,
valamint a vízmérőn keresztül vételezett ivóvizet kizárólag öntözés céljára használom fel.
Tudomásul veszem, hogy
- a Soproni Vízmű Zrt. bizonyos esetekben tervdokumentáció benyújtásához kötheti a hozzájárulását.
- a felszálló vezetékek esetleges megszüntetése és a mérőfelszerelés/ek/ a víznyomás csökkenésével járhat, amiért a Szolgáltató
felelősséget nem vállal, szolgáltatói felelőssége továbbra is a bekötési vízmérőig terjed.
- a mellékvízmérő/k/ felszerelését csak a Szolgáltató vagy az általa megbízott kivitelező végezheti, a mérőhely kialakítása a
megrendelő feladata. A kialakítás során figyelembe veszem, hogy a Soproni Vízmű Zrt. a bekötési vízmérő utáni belső hálózatra
csak vízszintesen épít be mellékvízmérőt, és a mellékvízmérő elé és után elzárót kell felhelyeznem.
- a megrendelés visszaigazolása után, a kivitelezés megkezdése előtt a várható költségeknek megfelelő előleget kell befizetnem.
- a mellékvízmérő felszerelésének időpontjában a bekötési főmérő leolvasásának lehetőségét biztosítanom kell.
- a nem lakossági célú vízhasználatot szolgáló mellékvízmérő felszerelés előfeltétele a törvényi szabályozás szerinti víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás megfizetése, vagy a vízhasználat jogosultságának igazolása.
- a kivitelezést megelőzően a Szolgáltatóval az általam igényelt szolgáltatásra Mellékszolgáltatási szerződést kell kötnöm.
- a Soproni Vízmű Zrt. a vízdíjat a mellékvízmérő első leolvasásáig a várható fogyasztással, illetve az általa elfogadott tervben rögzített
mennyiséggel számlázza.
- a mellékvízmérő felszerelését követően a Soproni Vízmű Zrt. a mellékvízmérőt nyilvántartásba veszi.
......................................... , ............. év ...................................... hó ........ nap
................................................................
Megrendelő
▪

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.

Jelen megrendelést a Szolgáltató a .............................................................. számon tartja nyilván, melyet a Mellékszolgáltatási szerződés megkötését
és ................................................. Ft. előleg befizetését követően végez el. Ajánlatát a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napig
tartja fenn. A mellékvízmérő felszerelésének időpontja a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetendő.
Az előleg befizetéséről képviselőnk a helyszínen, a mellékvízmérő/k/ felszerelésekor, a befizetést igazoló szelvény megtekintésével győződik meg.
Sopron, ................év............................... hó ................ nap
.............................................................................................
Soproni Vízmű Zrt.

