Mezőföldvíz Kft.
Műszaki szolgáltatási díjak

Szolgáltatás megnevezése

Hatályba lépés napja: 2022.08.03.

Mennyiségi egység

Vízmérő csere (fogyasztó hibájából történt meghibásodás esetén)
ᴓ13 mm
mérőóra, db
ᴓ 20 mm
mérőóra, db
ᴓ 25-30 mm
mérőóra, db
ᴓ 40 mm
mérőóra, db
ᴓ 50 mm
mérőóra, db
ᴓ 80 mm
mérőóra, db
ᴓ 100 mm
mérőóra, db
Mellékvízmérő csere
Plombálási díj
fogy. hely
ᴓ13 mm (plombálási díjat tartalmazza)
mérőóra, db
2 vagy több megrendelés esetén
mérőóra, db
ᴓ 20 mm (plombálási díjat tartalmazza)
mérőóra, db
ᴓ 25 mm (plombálási díjat tartalmazza)
mérőóra, db
Eljárási díjak
Első fizetési felszólító
db
Többszöri fizetési felszólító
db
Értesítés szolgáltatás korlátozásáról, megszüntetéséről
db
Vízkorlátozás díja hátralékos fogyasztónál (kikötés/szűkítés és visszakötés)
Az ügyfél vízmérő aknájában
alkalom
Nem a vízmérő aknában, hanem azon kívül - zöld felületen
alkalom

Bruttó ár*
[Ft]
37 660 Ft
39 900 Ft
60 900 Ft
70 000 Ft
154 000 Ft
231 000 Ft
266 000 Ft
7 980 Ft
17 500 Ft
14 700 Ft
18 200 Ft
18 200 Ft
700 Ft
2 100 Ft
2 100 Ft
45 500 Ft
185 500 Ft

Nem a vízmérő aknában, hanem azon kívül - szilárd burkolatú felületen alkalom

259 000 Ft

Vízszolgáltatás szüneteltetés a fogyasztó kérésére (kiszerelés vagy visszaszerelés)
Az ügyfél vízmérő aknájában
alkalom
Nem a vízmérő aknában, hanem azon kívül - zöld felületen
alkalom

28 000 Ft
129 500 Ft

Nem a vízmérő aknában, hanem azon kívül - szilárd burkolatú felületen alkalom

189 000 Ft

Műszaki szolgáltatási díjak
Szakmai konzultáció
Terv felülvizsgálat, üzemeltetői nyilatkozat kiadása
Tervegyeztetés (víz + szennyvíz)
Közműnyilatkozat kiadása építési engedélyhez
Közműnyilatkozat kiadása használatbavételi engedélyhez
Szakfelügyeleti díj
Egyéb, ügyfél által megrendelt - szolgáltató érdekkörén kívül eső műszaki
szolgáltatás, tanácsadás mérnökóra díja
Egyéb, ügyfél által megrendelt - szolgáltató érdekkörén kívül eső műszaki
szolgáltatás technikusi/szakmunkásóra díja
Vízminta kiadása
Vízmérő rendkívüli hitelesítési vizsgálata
Kiszállási díj
Gépek igénybevételi díjai
Csatornatisztító gép (woma) kiszállási díj
Csatornatisztító gép (woma) kiszállási díj
Nem közművel gyűjthető szennyvíz szállítása és ártalmatlanítása
előzetes
szerződés hiányában, eseti megrendelésnél
Földmunkagép bérleti díja
Videokamerás csatornavizsgálat
Kamerás vizsgálat, lejtésméréssel:
500 fm alatti vagy nem új gravitációs csatorna esetén
500 fm felett, új csatorna esetén
Helyszínen tartás
Videofelvétel készítés
Kiszállás
Hibafeltárás, vízszivárgás kivizsgálás és talaj radar vizsgálat belső
hálózaton
*Az árak 27% áfát tartalmaznak.
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

megkezdett félóra
db
megkezdett félóra
db
db
óradíj

7 280 Ft
35 000 Ft
7 280 Ft
9 800 Ft
9 800 Ft
13 300 Ft

óradíj

14 000 Ft

óradíj

8 260 Ft

db
db
alkalom

8 260 Ft
21 500 Ft
8 400 Ft

km
óradíj

630 Ft
32 480 Ft

forduló/max. 6 m3/

33 600 Ft

óradíj

17 046 Ft

fm
üzemóra
óradíj
db
km

350 Ft
34 000 Ft
23 200 Ft
3 500 Ft
420 Ft

egyedi megrendelés alapján

