Üzleti partnerszám

Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki!

KÉRELEM MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE
Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!
Fővárosi Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512

Online ügyintézés:
ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu

Web: www.vizmuvek.hu

I. Elkülönített felhasználó adatai
Név / Cégnév - Képviselő neve
Kerület1

Születési hely1
Anyja neve

. Születési dátum

1

.

.

.

1

Telefonszám2

0 6

E-mail cím2

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai, vagy megbízottjai a víziközmű szolgáltatás jogviszony keretében a megadott elérhetőség(ek)en
(telefonszám, e-mail cím) az általam igénybevett szolgáltatáshoz, ügyintézéshez kapcsolatos tájékoztatás céljából felkeressen.
Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség:
igen
nem
www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.

II. Mellékvízmérős fogyasztási hely adatai (lakás címe)
Helység neve

Irányítószám

Házszám

Út/utca stb.

Ép/lh/em/ajtó

III. Mellékvízmérők adatai

Készülékhely

Gyári szám

Mérőállás

Mérőállás (betűvel kiírva)

Biztonsági záróelem száma

Meleg

Számlázás megszűntetésének dátuma

Hideg

Amennyiben a felhasználási helyre vonatkozóan nem a teljes szerződés kerül felmondásra, csak bizonyos mérők számlázásának megszüntetését kérik (pl. vízhálózat átalakítása miatt), akkor kérjük, a Felhasználói nyilatkozat és vázlatrajz nyomtatványt is töltse ki és a jelen dokumentummal együtt nyújtsa be.

1.
2.
3.
4.

IV. Bekötési vízmérő felhasználójának adatai
Név / Cégnév - Képviselő neve
Cím, kapcsolattartási adatok
Irányítószám

Helység neve
Házszám

Út/utca stb.

Ép/lh/em/ajtó

V. Tulajdonos adatai

Ha a szerződés szerinti elkülönített vízhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, nem résztulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a
kizárólagos tulajdonos adataival kérjük kitölteni, több tulajdon esetén külön nyilatkozattal.
Név / Cégnév - Képviselő neve
Cím, kapcsolattartási adatok
Irányítószám

Helység neve
Házszám

Út/utca stb.

Dátum

.

.

Dátum

.
Elkülönített vízhasználó aláírása

Dátum

.

.

.

Ép/lh/em/ajtó

.

.
Felhasználó aláírása
(Bekötési vízmérő fizetője)

.
Tulajdonos aláírása

Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu
1

Kötelezően kitöltendő mező, budapesti születési hely esetén a kerületet kérjük megadni. Cég esetén a képviselő adataival kérjük kitölteni. 2Adatok megadása nem kötelező.
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