Számlamagyarázat
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Viziközmű szolgáltatóra
vonatkozó adatok. Banki
átutalás esetén kérjük,
erre a bankszámla számra
utaljon.
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Ügyfélszolgálatra
vonatkozó információk. A
személyes
ügyfélszolgálatokról
bővebb információ a 2.
oldalon található

4 Számla összesített adatai:
Az utolsó és jelenleg
rögzített mérőállás közötti
szolgáltatási időszak, számla
fizetendő összege és a
fizetési határidő, mely
időpontig a számla
késedelmi kamat nélkül
egyenlíthető ki.
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Postai készpénzátutalási
megbízás, a számla
befizetéséhez szükséges
csekk, mely tartalmazza a
befizetés azonosításához
szükséges adatokat,
fizetési utalványszámot. A
csekk befizetése
teljesíthető a csekken
található QR kód alapján
is.

Személyes ügyfélszolgálati
irodák címére és
nyitvatartási idejére
vonatkozó információk.
Hibabejelentésre
biztosított elérhetőségek.
Írásban érkező
megkeresések
lehetőségei. Víz és
szennyvíz vizsgálatokkal
kapcsolatos információk,
elérhetőségek.
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A kiállított számla típusára,
terjedelmére és sorszámára
vonatkozó adatok

A számla címzettje és
levelezési címe

Felhasználóra és a felhasználási
helyre vonatkozó információk.
Ügyintézés során kérjük, a
felhasználó azonosító számra
hivatkozzon.

Rezsicsökkentéssel összefüggő
6 információs mező.
Rezsicsökkentés nélküli fizetési
kötelezettség az elszámolt
időszakban, valamint a
rezsicsökkentésből adódó
megtakarítás összege az
elszámolt időszakban és
2013.07.01 óta.

Számlamagyarázat
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Vevőre (fizetőre)
vonatkozó információk.
Ügyintézéskor kérjük, a
vevő azonosító számára
hivatkozzon.

A kiállított számla
11 kibocsátásának dátuma, a
teljesítés dátuma, mely a
fizetési határidővel
megegyező, valamint az
igénybevett szolgáltatás
megnevezése
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ÉDV nyilvántartása alapján
az Ön szerződéses
folyószámla száma, a
kiállított számla sorszáma,
valamint a felhasználó
által választott fizetési
mód

A kiállított számlában
elszámolt mennyiség
12
szolgáltatásonkénti
bontásban, valamint az ár
besorolására vonatkozó
információk.
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A kiállított számla
részletezése. Itt találja, az
elszámolási időszakban 13
elszámolt mennyiségi
adatokat.
Az alapdíj felhasználástól
független, havonta
fizetendő díj.
Locsolási kedvezmény
mértéke és mennyisége
abban az esetben, ha a
bekötési vízmérőn mért
felhasználás után Ön
igényelte a locsolási célú
kedvezményt.
A számla értéke, valamint
a számla fizetendő
17
összege.

A számla kiállításakor a
felhasználó szerződéses
14 folyószámláján
nyilvántartott folyószámla
egyenleg, mely
tartalmazza a kiállított
számla összegét is.
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A számlarészletezőben
15 feltűntetett mérőállások
megállapításának módja.
Leol: Leolvasás történt az
ÉDV Zrt munkatársai által.
Dikt: Felhasználó által
bejelentett mérőállás.
Becs: Leolvasás vagy
bejelentés hiányában
átlagfelhasználás alapján
becsült érték.
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Felhasználási
szokásokra vonatkozó
mutatószámok, mérő
hitelesítésére és
átutalásra vonatkozó
információk.

A számlában feltűntetett
díjtételeket terhelő ÁFA
összesítése

A következő elszámolási
16 időszakban ekkor várható
a leolvasás, vagy ebben az
időszakban van lehetőség
a mérő állásának
bejelentésére.
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Egyhavi felhasználást
meghaladó számlázás
19 esetén részletfizetési
megállapodásra
vonatkozó információ,
egyéb tájékoztatások.

