NYILATKOZAT
felhasználóváltozás bejelentéséhez (lakossági)
Felhasználási hely adatai
Felhasználási hely címe:

Helyrajzi szám:

Felhasználó azonosító szám (a számla első oldalán található adat):

Korábbi felhasználó adatai:
Magányszemély esetén:

Nem magánszemély esetén:

Név, születési név:

Cégnév:

Születési hely, idő:

Cégjegyzékszám:

Anyja neve:

Székhely:

Lakcím:

Új levelezési cím:

Adószám:

Képviseletre jogosult neve:
Új levelezési cím:

Képviseletre jogosult születési helye, ideje; anyja neve:

Telefonszám:

Képviseletre jogosult lakcíme:

E-mail:

Telefonszám:

E-mail:

Új Felhasználó: □ Tulajdonos □ Bérlő □ Haszonélvező □ Egyéb jogcím:…………………………….
Bérlő/haszonélvező/egyéb jogcímen történő
Új Felhasználó adatai:
szerződéskötés esetén a Tulajdonos adatai:
Név, születési név:

Név, születési név:

Születési hely, idő:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Anyja neve:

Lakcím:

Lakcím:

Levelezési név, cím:

Telefonszám:

Telefonszám:

E-mail:

E-mail:

Számlabemutatási címzett neve*:
Számlabemutatási címzett címe*:
*A számlabemutatási címzett adatait abban az esetben szükséges megadni, ha az eltér a szerződni kívánó Felhasználótól!

Új Felhasználóként hozzájárulok, hogy a fentebb megadott e-mail címemet a Szolgáltató kapcsolattartás céljából
nyilvántartsa.
□ Igen, hozzájárulok
□ Nem járulok hozzá
Felhasználás jellege:
□ állandóan lakott □ nem állandóan lakott

Induló részszámlázandó
mennyiség meghatározása:
........................m3/hónap

Ingatlanban lakók száma:
........................fő

KÉRJÜK A KITÖLTÉST NYOMTATOTT BETŰKKEL ÉS RÖVIDÍTÉSEK HASZNÁLATA NÉLKÜL VÉGEZZE!

Díjfizetés módja:

□ egyéni banki átutalás

□ csoportos beszedési megbízás
(pénzintézetnél szükséges
indítani)

□ készpénzátutalási megbízás (csekk)

A záró mérőállás(ok) leolvasásának dátuma:
A birtokbaadás napján leolvasott fogyasztásmérők gyári számai, mérőállások:
Gyári szám:
Mérőállás:

m3

Gyári szám:

Mérőállás:

m3

Gyári szám:

Mérőállás:

m3

Gyári szám:

Mérőállás:

m3

Gyári szám:

Mérőállás:

m3

Csatolt mellékletek:
□ adásvételi szerződés
□ halotti anyakönyvi kivonat
□ árverezési jegyzőkönyv

□ bérleti szerződés
□ (nem) hiteles tulajdoni lap másolat
□ hagyatékátadó végzés
□ birtokbaadási jegyzőkönyv
□ új Felhasználó személyes okmányainak másolatai
(személyazonosító igazolvány, lakcímkártya)

□ egyéb dokumentum:
Feliratkozom az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. hírlevelére: □ igen
A hírlevelet a következő e-mail címre kérem:……………………………………………
Bejelentés helye és időpontja:

………………………………………………
Korábbi Felhasználó aláírása

év

□ nem

hónap

nap

………………………………………………
Új Felhasználó aláírása

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 58/2013.
(II.27) Kormányrendeletben foglaltak alapján, ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a korábbi
és az új felhasználó a változást legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek a víziközműszolgáltatónak az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.
A fenti bejelentés egyúttal az új felhasználó közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igényének is minősül. A
korábbi Felhasználó felmondása az új Felhasználóval létrejött közszolgáltatási szerződés hatálybalépése napján
hatályosul.
Ha a felhasználó a felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével felhagy, a felhasználási hely
tekintetében mindaddig felel a víziközmű-szolgáltatóval szemben a víziközmű-szolgáltatási szerződésben foglaltak
teljesítéséért, amíg a felhasználóváltozást nem jelenti be vagy nem kéri a szüneteltetést. A Felhasználó elhalálozása esetén
az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül köteles a szolgáltató
tudomására hozni a halotti anyakönyvi kivonat másolatának eljuttatásával, személyes adatainak közlésével. A bejelentés
az örökös közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igényének minősül.
A felhasználó személyében történő változás esetén a víziközmű-szolgáltató a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon
belül helyszíni ellenőrzést tarthat. Az ellenőrzés keretében jegyzőkönyvben rögzíti a fogyasztásmérő(k) állását és a
mérőberendezés(ek), illetve a leszerelést megakadályozó zár(ak) vagy plomba(k) szemrevételezéssel megállapított
állapotát, és minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot. Az ellenőrzés a Felhasználó számára díjmentes.
A Szolgáltató díjtartozás esetén a Szolgáltatást korlátozhatja ill. felfüggesztheti a felhasználási helyen, ezen intézkedést
a Szolgáltató a korábbi Felhasználó által felhalmozott díjtartozása esetében is foganatosíthatja!

