
V Í Z M Û V E K

Igénybejelentô ingatlanon belüli víz- és csatornahálózati  terv jóváhagyásához

ISO 9001:2000 tanúsított
ügyfélszolgálati tevékenység

Kérjük nyomtatott betûkkel kitölteni!

Iktatószám (Vízmûvek tölti ki!)

Születési helye Születési dátum

0  6

Név

Anyja neve

Munkahelyi telefon Mobiltelefon Otthoni telefon

II. Igénylô adatai

Irányítószám Helység neve

Irányítószám Helység neve

Házszám ép/lh/em/ajtó

Postafiók

Házszám ép/lh/em/ajtó

KSH-szám2

Lakcím/székhely

Út, utca, stb.1

Levelezési cím3

Út, utca, stb.1

2 Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendô ki.  3 Ha a lakcímtôl/székhelytôl eltérô a cím.

Kérjük, hogy az igénybejelentôhöz 2 példány ingatlanon belüli víz- és csatornahálózati tervet, valamint ha rendelkezik
érvényes Elvi nyilatkozattal, annak 1 példányát csatolni szíveskedjen.

Név

Munkahelyi telefon Mobiltelefon Otthoni telefon

Irányítószám Helység neve

Irányítószám Helység neve

Házszám ép/lh/em/ajtó

Postafiók

Házszám ép/lh/em/ajtó

KSH-szám2

Lakcím/székhely

Út, utca, stb.1

Levelezési cím3

Út, utca, stb.1

III. Kivitelezô adatai
Kitöltendô, amennyiben az igénylô és a kivitelezô személye eltérô.

I. Fogyasztási hely adatai

Irányítószám Helység neve

Házszám ép/lh/em/ajtóÚt, utca, stb.1

Helyrajzi szám

IV. Tulajdonos adatai

Születési helye Születési dátum

Anyja neve

Név

Munkahelyi telefon Mobiltelefon Otthoni telefon

Irányítószám Helység neve

Házszám ép/lh/em/ajtó

Postafiók

Cégjegyzékszám2

Irányítószám Helység neveLakcím/székhely

Út, utca, stb.1

Levelezési cím3

Házszám ép/lh/em/ajtóÚt, utca, stb.1

 4 Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendô ki.

Faxszám E-mail

KSH-szám2

Nyilvántartási szám4

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

1 Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni.
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További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-40 247 247-es telefon számon. 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

USCC3003K Vízmûvek példánya

V. Az ingatlan adatai

Felhívjuk figyelmét, hogy társaságunk az ingatlanon belüli víz- és csatornahálózati szerelési terv jóváhagyását munkadíj
ellenében vállalja. Ennek összegérôl az aláírt és részünkre megküldött igénybejelentô kézhezvételétôl számított 15 munkanapon
belül írásban értesítjük.

Vízmûvek

Dátum:

Beépítésre került:

Kerti kifolyó db

Kád csaptelep db

Zuhany csaptelep db

Kifolyószelep db

Mosdó csaptelep db

WC szelep db

Tûzcsap db

Kombinált csaptelep (kád, mosdó) db

Mosogató csaptelep db

Bidet csaptelep db

Pissoir db

Egyéb

Épület +/-0,00 szintje (Az adatért kérjük, forduljon az épület tervezôjéhez) mBf Épület szintjeinek száma   fszt+ emelet Lakások száma

Dátum:

Igénylô aláírása

Dátum:

Kivitelezô aláírása

Dátum:

Tulajdonos aláírása

VI. Nyilatkozat

Kijelentem, hogy az általam a szennyvízelvezetô törzshálózatba bebocsátandó szennyvíz nem tartalmaz sem a közmûves
ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrôl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplô
anyagot, sem a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meg nem jelölt, de a csatornabírságról szóló 204/2001.
(X. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplô anyagot, a küszöbértéket meghaladó mértékben.

VII. Elbírálás

A jelen igénybejelentôn feltüntetett fogyasztási helyre vonatkozó ingatlanon belüli víz- és csatornahálózati terv elbírálása
után a Vízmûvek:

(Vízmûvek tölti ki!)

a terveket jóváhagyta a következôk szerint hiánypótlást kér


