Változásbejelentô
Kérjük nyomtatott betûkkel kitölteni!

Iktatószám

V Í Z M Û V E K

(Vízmûvek tölti ki!)

A Fôvárosi Vízmûvek szolgáltatási területén lakásmellékmérôvel rendelkezô ügyfelek az elkülönített vízhasználó személyében
beállt változást a Díjbeszedô Holding Zrt. kirendeltségein jelenthetik be. További információ: www.dbrt.hu
A 38/1995 (IV.5.) közmûves ivóvízellátásról szóló kormányrendelet 8. § (4) bekezdése alapján a fogyasztó személyében beállt
változást a régi és az új fogyasztó együttesen köteles a vízmérôállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a
szolgáltatónak bejelenteni.

I. Fogyasztási hely adatai
Irányítószám

Helység neve

1

Út, utca, stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Az átadás dátuma:

Társaságunk a kormányrendeletben megjelölt határidôn belüli bejelentés elmulasztása esetén a vízmérô késedelmes (180 napon túli) átírásakor az új fogyasztó részére
díjat számít fel. Az idôszak meghatározásánál a vízmérô átadás-átvétel dátumát és a társaságunkhoz az igény beérkezése között eltelt idôt vesszük figyelembe. Amennyiben az
átadást követô idôszakban kiállított számlákat kiegyenlítette, és ezek utólagos módosítását nem kéri, megjelölheti a folyamatos átvezetést. Ebben az esetben az átírás díjmentes.

Vízmérô adatai
Gyári szám

Mérôállás az átadás napján

Folyamatos átvezetést kérek

Gyári szám

Mérôállás az átadás napján

Folyamatos átvezetést kérek

Gyári szám

Mérôállás az átadás napján

Folyamatos átvezetést kérek

1

Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni.

II. Régi fogyasztó adatai
Folyószámla azonosító
Név

0 6

Munkahelyi telefon

Mobiltelefon

Lakcím/székhely Irányítószám

0 6

Otthoni telefon

0 6

Helység neve

Út, utca, stb.1

Házszám

ép/lh/em/ajtó

III. Régi tulajdonos adatai
Ha a szerzôdés szerinti fogyasztó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a kizárólagos
tulajdonos, vagy a tulajdonosok képviselôjének adataival kérjük kitölteni.
Név

0 6

Munkahelyi telefon

Mobiltelefon

Lakcím/székhely Irányítószám

0 6

Otthoni telefon

0 6

Helység neve

Út, utca, stb.1

Házszám

ép/lh/em/ajtó

IV. Új fogyasztó adatai
Név
Születési helye

Születési dátum

Anyja neve

0 6
0 6

Munkahelyi telefon
Faxszám

Mobiltelefon
E-mail

Cégjegyzékszám2
KSH-szám

0 6

Otthoni telefon

Nyilvántartási szám3

2

Lakcím/székhely Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.1
4

Levelezési cím Irányítószám

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Helység neve

Postafiók

Út, utca, stb.1
Gazdálkodó szervezet telephelyének tervezett ivóvízigénye
2

0 6

@

m3/nap

3

Vízfelhasználás célja

Közületi

4

Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendô ki. Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendô ki. Ha a lakcímtôl/székhelytôl eltérô a cím.

V. Szerzôdéskötés jogcíme
Kizárólagos tulajdonos

Résztulajdonos

Közös képviselô

Egyéb jogcímen használó

Egyéb

VI. Új tulajdonos adatai
Ha a szerzôdés szerinti fogyasztó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a kizárólagos
tulajdonos, vagy a tulajdonosok képviselôjének adataival kérjük kitölteni.
Név
Születési helye

Születési dátum

Anyja neve

0 6
0 6

Munkahelyi telefon
Faxszám

Mobiltelefon
E-mail

Cégjegyzékszám2

0 6

Otthoni telefon

0 6

@
Nyilvántartási szám3

KSH-szám2
Lakcím/székhely Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.1
4

Levelezési cím Irányítószám

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Helység neve

Postafiók

Út, utca, stb.1

VII. Fizetési mód
Ha a fogyasztó a számla ellenértékét a Vízmûvek megbízottjánál egyenlíti ki, a fizetési módot a megbízottal kötött megállapodás
határozza meg. Ennek hiánya a készpénz-átutalási megbízásos fizetési mód vállalását feltételezi.
Ha a fogyasztó a számla ellenértékét a Vízmûveknél egyenlíti ki, a fizetési módot az alábbiak közül kérjük kiválasztani.
Készpénz-átutalási megbízás (postautalvány)
Csoportos beszedési megbízás (kérjük adjon felhatalmazást pénzintézete számára a beszedési megbízás teljesítésére, és adja meg az alábbiakban pénzintézete megnevezését és banki folyószámláját).
Pénzintézet megnevezése
Banki folyószámlaszám
Egyedi átutalás (kérjük adja meg az alábbiakban pénzintézete megnevezését és banki folyószámláját).
Pénzintézet megnevezése
Banki folyószámlaszám

Kérjük, szíveskedjék a változást igazoló dokumentum másolatát csatolni! (Adásvételi szerzôdés, tulajdoni lap, stb.)

Jelen bejelentôhöz csatolt mellékletek száma

Dátum:

Dátum:
Régi fogyasztó aláírása

Dátum:

Új fogyasztó aláírása

Dátum:
Régi tulajdonos aláírása

Új tulajdonos aláírása

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-40 247 247-es telefonszámon. Bejelentéseit, észrevételeit az Fôvárosi
Vízmûvek Zrt. 1396 Budapest, Pf. 491. postacímen, a 06-40 247 742-es telefaxszámon, vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen várjuk. Internetcímünk: www.vizmuvek.hu
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Vízmûvek példánya

