Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 7030 Paks Kölesdi út 46.
Szerződés száma:
Fogyasztóhely kódja:
Partnerkód:

Telefonszám:
E-mail:

80/442-442
ugyfel@mezofoldviz.hu

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA
amely létrejött egyrészről a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft., Paks, Kölesdi út 46. mint Szolgáltató
(továbbiakban: Szolgáltató),
másrészről
Felhasználó (Fogyasztó) neve:
Jogviszonya:

Egyéb jogcímen használó

Tulajdonos

Születési neve
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Telefonszám:
Bankszámla szám:

E-MAIL cím:
-

-

Ha a Felhasználó nem tulajdonosa az ingatlannak:
Tulajdonos neve/ cégnév:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Cégjegyzék száma:
Adószáma:
Címe (székhelye):
Telefonszám:
Bankszámla szám:

-

E-MAIL cím:
-

(továbbiakban: Felhasználó)
között a mai napon az alábbi feltételek mellett:
1.

A szolgáltatás helye:
1.1. Ivóvíz fogyasztási hely:

utca

házszám

em.

irsz.,helység
ajtó

utca

házszám

em.

irsz.,helység
ajtó

utca

házszám

em.

irsz.,helység
ajtó

utca

házszám

em.

irsz.,helység
ajtó

utca

házszám

em.

irsz.,helység
ajtó

1.2. Szennyvíz elvezetési hely:

1.3. Mellékszolgáltatási hely:

1.4.Locsolási hely:

1.5. Számlázási cím:

2.

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 7030 Paks Kölesdi út 46.
A szolgáltatás tárgya:
2.1. Lakossági ivóvízfogyasztás és háztartási vízfelhasználás
2.2. Lakossági szennyvízelvezetés (2.1. ből származó)
2.3. Lakossági mellékszolgáltatás
2.4. Locsolási vízhasználat

A Felhasználó rendelkezik saját vízforrással?

igen

nem

Amennyiben a Felhasználó rendelkezik saját vízforrással (pl. fúrt kút), az abból származó szennyvizet térítés ellenében
szintén átadja a Szolgáltatónak.
A szolgáltatás mennyiségének mérése: hitelesített vízmérő (adatai a szerződéskötés időpontjában)
Típus, méret:
Gyári szám:
Plomba száma:
Mérő állása:

Ø

m3

Ø

m3

2.5. Szolgáltatás nyújtásának egyéb feltételei:

3.

A szolgáltatási ellenértékének megállapítása

A 2. pontban meghatározott szolgáltatás(ok) hatályos díjait a Szolgáltató Üzletszabályzatának melléklete tartalmazza,
amely hozzáférhető az ügyfélszolgálatokon és a www.mezofoldviz.hu honlapon.
4.

Jelen Közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei,
Üzletszabályzata, valamint a víziközmű-szolgáltatásról rendelkező jogszabályok az irányadók.

5.

Jelen szerződés aláírásával a Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) és
Üzletszabályzatát (ÜSZ) megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. A fentiek egy példányát a Szolgáltató a
szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a Felhasználónak.

6.

Jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató az Ügyfél telefonszámát és e-mail címét a
Közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott szolgáltatása okán kapcsolattartási célból kezeli. A megadott
adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, harmadik fél számára marketing céljából nem adja ki.

Szolgáltatás kezdete:
Dátum: Paks,
………………….…………………
Szolgáltató

……………………………….
Felhasználó

Ha a Fogyasztó nem tulajdonosa a Felhasználási helynek, a Közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal a Tulajdonos
egyetért:
……………………………
Tulajdonos

