MEGRENDELŐ
mellékvízmérő biztonsági (jogi) zárral való ellátására illetve hitelesítési cseréjére vonatkozóan
amely létrejött egyrészről az ALFÖLDVÍZ Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.,Telefon: 06 (80) 922-334), mint Víziközmű-szolgáltató, másrészről a lenti táblázatban
feltüntetett Elkülönített vízfelhasználó (továbbiakban: Felhasználó) között, alulírott napon és helyen az alábbiak szerint. A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, az elkülönített felhasználó, a táblázatban jelölt
szolgáltatás elvégzését kéri a Víziközmű-szolgáltatótól a nevezett felhasználási helyen:

A felhasználó és a felhasználási hely adatai (A szerelés helye)
T1. Név / megnevezés
(szerződés szerint nyilvántartott)
T2. Cím (irányítószám, település, közterület,
házszám, emelet, ajtó)
T3. Telefon (A cserét végrehajtó
munkatársunk az itt megadott számon fogja
felvenni a kapcsolatot Önnel.)

Felhasználási hely
azonosító: (Kilencjegyű szám)
T4.

A felhasználási helyre való
jogszerű bejutást biztosító
személy (Amennyiben megegyezik a T1.
T5.

T6. Telefon (Amennyiben
megegyezik a T3. ponttal, kérjük,
hagyja üresen!)

ponttal, kérjük, hagyja üresen!)

Számlafizetés módja

A Felhasználó nyilatkozik arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás(ok) ellenértékét milyen módon kívánja megfizetni. Kérjük a megfelelőt jelölni! Amennyiben nem jelöl meg egy lehetőséget sem,
akkor Társaságunk banki átutalásal fizetendő számlát állít ki. Felhívjuk a figyelmét, hogy a szolgáltatás ellenértékéről szóló számlát minden esetben a teljesítést követően utólagosan, papír alapú
postai levélként küldjük meg.
T7. Banki átutalás *
* Nem csoportos beszedési megbízás vagy inkasszó, a Felhasználónak kell kezdeményezni a tranzakciót, netbank vagy személyes banki utalás formájában! KÉRJÜK A SZÁMLA SZÁMÁT A
KÖZLEMÉNY ROVATBAN SZÍVESKEDJEN FELTÜNTETNI! KÉRJÜK, HOGY FIZETÉSI TRANZAKCIÓT KIZÁRÓLAG SZÁMLA BIRTOKÁBAN KEZDEMÉNYEZZEN!
T8. Csekk

A közüzemi szolgáltatást, mint T9. lakossági

vagy T10. nem lakossági

felhasználó veszem igénybe. Kérjük a megfelelőt jelölni!

Társaságunk által nyilvántartott számlafizető adatai
T11. Név / megnevezés
(szerződés szerint nyilvántartott)

T12. Cím (irányítószám, település, közterület,
házszám, emelet, ajtó)

hitelesítési csere és biztonsági (jogi)
zárral való ellátás, (bruttó 12.804 Ft /
mérő) + mérő darabszámtól függetlenül
egyszeri kiszállási díj (bruttó 5.080 Ft)

C. Szerződés újraindítás miatti

Csak Biztonsági (jogi) zárral
való ellátás (bruttó 4.257 Ft / mérő) +
mérő darabszámtól függetlenül egyszeri
kiszállási díj (bruttó 5.080 Ft)

B.

Hitelesítési csere és biztonsági
(jogi) zárral való ellátás,
(bruttó 12.099 Ft / mérő)

A.

Névleges átmérő (mm)
Hitelesítés éve

Gyári szám

Sorszám

Kérjük, hogy soronként egyet jelöljön meg (X)!

Tulajdonjog
(térítésmentes)

A Felhasználó térítésmentesen lemond
a leszerelt vízmérő tulajdonjogáról az
ALFÖLDVÍZ Zrt. részére. **
(igen vagy nem)

A lejáró / lejárt hitelesítésű vízmérő(k) adatai
Igényelt szolgáltatás az egyes mérőkre
Alapadatok
vonatkozóan

T13. I. mérő
T14. II. mérő
T15. III. mérő
T16. IV. mérő
** lásd: a 10. pontban foglaltaknak megfelelően.

1.)

Alulírott, mint Felhasználó (elkülönített vízhasználó) nyilatkozom, hogy
-

a felhasználási hellyel kapcsolatos ügyek intézésére jogosultsággal rendelkezem,
elfogadom és kifejezett hozzájárulásom adom ahhoz, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársa a megrendelt szolgáltatás teljesítésének időpontját a T3.
és/vagy T6. pontoknál megadott telefonszámon egyeztesse velem,
a mérőcserére egyeztetett időpontban, biztosítom a mérőhelyhez való hozzáférést és a munkavégzés teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodom,
a megrendelőlap és a felmérési napló alapján kiállított számlát - a fizetési határidőig - a megjelölt számlafizető kiegyenlíti,
az ALFÖLDVÍZ Zrt. által végzett hitelesítési mellékvízmérő csere során felmerült többletköltségeket (műszaki indokból vagy Felhasználói kérésre történő
szerelvények beépítése, többlet kiszállás stb.) utólagosan megtérítem, a Víziközmű-szolgáltató mindenkor hatályos és közzétett Árjegyzéke szerinti díjon.
Az esetlegesen felmerülő többletköltséget jelentő tételeket, a Víziközmű-szolgáltató - a helyszínen - felmérési naplóban rögzíti és ezt az aláírásommal
igazolom.

-

2.)

Alulírott, mint Felhasználó (elkülönített vízhasználó) tudomásul veszem, hogy
-

-

3.)

a mérőcsere megrendelése előtt a mellékvízmérő előtti elzárók megfelelő működőképességét ellenőriztem, illetve biztosítom a mellékvízmérő csere
idején, a főelzáróhoz való szabad hozzáférést.

a számlafizetőre vonatkozó adatok módosítását az ALFÖLDVÍZ Zrt. kizárólag írásban fogadja el, maximum egy módosítás / szolgáltatás mennyiség
erejéig,
a mellékvízmérő cseréje nem kezdhető meg az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársának jelenléte nélkül. Az ettől eltérő cselekmény szerződésszegésnek minősül,
a csatlakozó ivóvízhálózat műszaki állapotának ellenőrzése és karbantartása a társasház (lakóközösség) feladata,
a házi ivóvízhálózat műszaki állapotának ellenőrzése és karbantartása az elkülönített vízhasználó feladata,
a csatlakozó és a házi ivóvízhálózat üzemszerű működése, a szakszerűen elvégzett vízmérőcserét is magában foglalja,
az ALFÖLDVÍZ Zrt. vízmérőcserével megbízott munkavállalói, szakmailag felkészülten és a legnagyobb alapossággal végzik a munkájukat,
az ALFÖLDVÍZ Zrt. a vízmérő cserét nem végzi el, ha - a szerelést végző munkatársa - a helyszínen olyan negatív műszaki körülményt tapasztal a
csatlakozó és a házi ivóvízhálózatra vonatkozóan, amely veszélyezteti a biztonságos munkavégzést.
Különösen.:
o
erősen korrodált, amortizálódott csőhálózat és szerelvényezés,
o
nem szakszerű kivitelezés,
o
nem megfelelően szilárd csőkötés,
o
nem hibátlanul működő elzárószerelvények,
o
nem hozzáférhető, beépített, csak bontással elérhető mérőhely és szerelvények.
a nem a Víziközmű-szolgáltató által beszerzett és beépített mellékvízmérőre, továbbá az esetleges szerelési hibából adódó meghibásodásokra, az ebből
eredő károkra a Víziközmű-szolgáltató nem vállal felelősséget,
a Biztonsági (jogi) zárral (lásd: B) megnevezésű szolgáltatás igénybevétele esetén a Felhasználó (vagy az általa megbízott) feladata a gyártó által, a MID
(Measuring Instruments Directive) irányelvnek, vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által, az 1991. évi XLV. törvénynek
megfelelően hitelesített, megfelelő dokumentációval (Hitelesítési Bizonyítvány) rendelkező vízmérő beszerzése.

Az Alföldvíz Zrt., mint Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy
-

-

az NA 25 mm-es vagy nagyobb átmérőjű és/vagy rádiótávadóval szerelt, valamint a speciális műszaki igényt kielégítő vízmérők „Hitelesítési csere és
biztonsági (jogi) zárral való ellátását” egyéni árajánlat alapján végzi. Az ajánlatot minden esetben az ilyen mérőt igénylő felhasználónak, írásban kell
kérnie.
a saját kivitelezésében, a jelen megrendelőben meghatározott munkát - amennyiben azt a Felhasználó lehetővé teszi és a teljesítéshez a munkaterületet,
a mellékvízmérő helyének kialakítását biztosítja – saját ütemezése és a rendelkezésre álló erőforrások szerint, a tárgyévben elvégzi.
a mellékvízmérő felszereléséhez szükséges szolgáltatói hozzájárulás feltételeit, az elszámolás szabályait, a mellékvízmérő létesítésének műszaki
előírásait a Víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzata tartalmazza,
az általa szállított és beépített mellékvízmérőkre, valamint annak szerelésére 1 év teljeskörű garanciát vállal (a teljesítés napjától), amennyiben a
meghibásodás kétséget kizáróan, nem a Felhasználónak róható fel.

A Felek az előírásnak megfelelő kivitelezést, üzembe helyezést, a mellékvízmérő plombázását kapcsolási lappal igazolják.
4.)
5.)
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által választott – műszakilag leginkább megfelelő - és beszerelésre kerülő mellékvízmérő az Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) számú Kormányrendeletnek megfelelően, a Felhasználó tulajdonát képzi.
6.)
A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Víziközmű-szolgáltató jelen megrendelés alapján a meghatározott munkát elvégzi, akkor a
Víziközmű-szolgáltatóval a mellékvízmérő üzemeltetésének részletes szabályait tartalmazó Mellékszolgáltatási Szerződést köt, amennyiben azzal még nem rendelkezik.
7.)
A Felhasználó jelen megrendelő kitöltése során nyilatkozhat arra vonatkozóan, hogy a tulajdonát képző lejárt hitelesítésű vízmérő tulajdonjogát
térítésmentesen, mindennemű ellenszolgáltatás igénye nélkül felkínálja a Víziközmű-szolgáltatónak.
8.)
Jelen megrendelőt a Felhasználó, mint akaratával mindenben egyezőt, elolvasás, értelmezés és megértés után, helybenhagyóan alulírott helyen és időben írta
alá.

Kelt: _________________________ év __________ hó _________ nap ________
Felhasználó
(Olvasható név és aláírás, jogi státusz)

Nyilatkozat a mellékszolgáltatási szerződés újraindításához
(Szükség esetén kérjük kitölteni!)

9.)
A szerződés újraindítás miatti hitelesítési csere és biztonsági (jogi) zárral való ellátás (lásd:C.), vagy csak a Biztonsági (jogi) zárral való ellátás (lásd:B.)
megnevezésű szolgáltatás megrendelését a mellékszolgáltatási szerződés újraindítása miatt kérem:
IGEN
NEM

Kelt: _________________________ év __________ hó _________ nap ________
Felhasználó
(Olvasható név és aláírás, jogi státusz)

Egyszerűsített nyilatkozat
a leszerelésre került vízmérő, 58/2013. (II.27.) számú Kormányrendelet 64. § (3) szerinti tulajdonjog lemondásáról
(Amennyiben nem kíván lemondani egy mellékvízmérő tulajdonjogáról sem, akkor az alábbi részt ne töltse ki!)

10.)
Én, mint a fent nevezett Felhasználó (T1, T11) nyilatkozom, hogy „ A lejáró hitelesítésű vízmérő adatai ” (lásd: fentebb) táblázatban feltüntetett, egy vagy több
leszerelt mellékvízmérő, kizárólagosan a sajáttulajdonomban áll, per-, igény-, teher-, és sérülésmentes. Továbbá nyilatkozom, hogy ez(ek) tulajdonjogáról lemondok,
térítésmentesen birtokba adom mindennemű ellenszolgáltatás igénye nélkül az ALFÖLDVÍZ Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) részére. Az átadó kijelenti, hogy
semmilyen további követelést az átadó fél nem támaszt a jelen átadás kapcsán. Kifejezett hozzájárulásomat és együttműködésemet biztosítom ahhoz, hogy a fent nevezett
mérő(ke)t, legkésőbb a megállapodás tárgyát képző munka elvégzéséig az ALFÖLDVÍZ Zrt. birtokába vehesse.
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. részére átadni kívánt mérők száma:_________ db.

Szükség esetén kérjük kitölteni!

Jelen nyilatkozatot, mint akaratommal mindenben egyezőt, elolvasás, értelmezés és megértés után, helybenhagyóan alulírott helyen és időben írtam alá.

Kelt: _________________________ év __________ hó _________ nap ________
Felhasználó
(Olvasható név és aláírás, jogi státusz)

