Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2800 Tatabánya, Sárberek 100. Tel.: 34/311-766, Fax: 34/311-595

TÁJÉKOZTATÓ
a kertbarátköri telkek
mellékvízmérővel történő ellátásával kapcsolatos tudnivalókról
2800 Tatabánya, Sárberek 100. Tel.: 34/311-766, Fax: 34/311-595

Tisztelt Fogyasztónk!

TÁJÉK
OZTAT
Az ingatlanára beépítendő mellékvízmérővel Ön a tényleges vízfogyasztás alapján kíván víz- és csatornadíjat fizetni.
Ó tisztelt Fogyasztónkat, hogy a mellékvízmérők beépítésével kapcsolatos fontos tudnivalókat gondosan tanulmányozza át.
Kérjük
1.

A kertbarátköri telek mellékvízmérője az ingatlan vízfogyasztásának elkülönített mérésére szolgál. A Vízmű csak szabályosan beépített, hiteles

a
vízmérőn mért fogyasztás alapján állíthat ki egyéni számlát.
kertbarátkö
ri2.telkek
A kertbarátköri telken történő mellékvízmérő beépítéséhez az Északdunántúli Vízmű Zrt. az alábbi feltételekkel járul hozzá.
mellékvízmé
a) ha a kertbarátkör rendelkezik bekötési vízmérővel
rővel
b) ha a bekötési vízmérő szerinti fogyasztó írásos hozzájárulását a mellékszolgáltatási szerződés aláírásával megadta
történő
c)
ha az ingatlan tulajdonosának írásos hozzájárulása rendelkezésre áll
ellátásával
d) ha a mellékvízmérők elhelyezhetők úgy, hogy az ingatlan valamennyi vízvételi helye mérhető, a leolvasás, javítás és csere céljából bármikor
kapcsolatoshozzáférhetők legyenek
tudnivalókr
e) ha a 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet szerinti szerelési terv elkészült. A tervet tervezői jogosítvánnyal rendelkező személy készítheti el.
ól
Kérjük a mérősítés megkezdése előtt, ellenőrizze a fenti feltételek meglétét, nehogy feleslegesen végeztesse el a mérőbeszerelést.

Tisztelt
3. A Vízmű a hozzájárulását a fenti feltételek teljesülése után a mellékszolgáltatási szerződés aláírásával adja meg.
Fogyasztón
k! 4. Az ingatlan mellékmérősítésével kapcsolatos költségek Önt terhelik. A szakszerű kivitelezés és az esetlegesen okozott kár az Ön felelőssége. A
mellékvízmérők és a hitelesítésének lejárta miatti cserét a Vízmű értesítése és az Ön megrendelése alapján a Vízmű végezi, de ezek költségét
Önnek kell megtérítenie.
Az ingatlanára
beépítendő
5. A mellékvízmérő beépítése csak szabványos vízmérőaknában lehetséges.
mellékvízmérő
vel
Ön
a
6. A mérőhely kialakítását, valamint a Vízmű által elfogadott típusú vízmérő beépítését Ön bármely, kellő szakképzettséggel rendelkező vállalkozóval
tényleges
elvégeztetheti. A mérőhely kialakítását és a vízmérő beépítését követően, az Ön bejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban munkatársunk
vízfogyasztás
alapján ellenőrzi
kíván a helyes és terv szerinti építést és leplombálja a mérőket.
vízés
csatornadíjat
7. Vigyázzon, hogy a plombák sértetlenek maradjanak! A plomba esetleges sérülését, a vízmérő meghibásodását haladéktalanul jelentenie kell a
fizetni. Vízműnek. Meghibásodott, vagy álló vízmérő esetén számlánkat nem a mérőállás, hanem jogszabályban meghatározott átlagszámítás alapján
Kérjük tisztelt
állítjuk ki. A vízmérő vagy a plomba sérülése esetén a cserét az Ön költségviselése mellett végezzük.
Fogyasztónkat
, 8.hogyHa Ön
a a mért vízmennyiség nagyságát vitatja, jogosult - a költségek előzetes befizetése mellett - a vízmérő rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését
mellékvízmérő
írásban megrendelni a Vízműnél. A Vízmű ezt a vizsgálatot az Országos Mérésügyi Hivatalnál elvégezteti.
k beépítésével
kapcsolatos
9. A kertbarátkör bekötési vízmérője utáni vízellátó rendszer a telkenként beszerelt mellékvízmérőktől függetlenül, továbbra is a kertbarátkör közös
fontos
tulajdonában és üzemeltetésében van, így ezen vezetékek üzemeltetéséért, illetve ezek meghibásodásakor keletkező károkért a közösség
tudnivalókat
gondosanfelelőssége változatlanul fennáll.
tanulmányozza
át. 10. A bekötési vízmérő és az Ön mellékvízmérője közötti vezetékszakaszon elfolyt vagy elhasznált vízmennyiséget (közös helyiségek vízfogyasztása,
vezetékrendszer feltörése, csőtörés stb.) a kertbarátkörnek kell megfizetnie, mint közös költséget.
1. A
11.kertbarát
Ha az Ön ingatlanában tulajdonos- vagy bérlőváltozás történik, kérjük, hogy az új adatokat közös írásos nyilatkozattal, a vízmérő állás
körifeltüntetésével
telek
- a Vízművet 30 napon belül értesíteni szíveskedjen.
mellékví
zmérője
Vízszolgáltatással
kapcsolatos további kérdéseivel, bejelentéseivel, valamint fogyasztói irodáink nyitva tartásával kapcsolatban keresse meg honlapunkat
az
(www.edv.hu),
vagy forduljon ügyintézőinkhez az alábbi elérhetőségeken:
ingatlan
vízfogyaügyfélszolgálat: +36 40 555 222
Telefonos
sztásána
Elektronikus levél: vevoszolgalat@edv.hu
k
elkülönít
Hibabejelentő
vonalunk: +36 80 426 426
ett
mérésére
szolgál.
A Vízmű
csak
szabályo
san
beépített,
hiteles
vízmérőn
mért
fogyaszt
ás
alapján

