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ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetéséhez
(Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!)
1. Felhasználó adatai:
1/a Természetes személy
Név:
Születési idő, hely:
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési név:

Anyja neve:

Ügyfélkód1:
Telefon:

-

-

-

E-mail:

1/b Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó
Cégnév:
Cég képviselőjének neve:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám:

-

Bankszámlaszám:

-

KSH-szám:

-

-

Ügyfélkód1:
-

-

Nyilvántartási azonosító (cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány száma stb.):
Telefon:

-

-

-

E-mail:

2. Felhasználási hely adatai:
Település neve:
Irányítószám:

Helyrajzi szám:

Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:

Épület:

Lépcsőház:

A szüneteltetni tervezett bekötési vízmérő helye:
Vízmérő gyári száma:

1 Nem kötelező kitölteni.

1

Emelet:

Ajtó:

Nyilatkozat:
1. Megrendelem a 2. pontban megjelölt felhasználási helyre vonatkozóan az ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetését. Egyidejűleg kijelentem, hogy a vízbekötés csak a fenti ingatlant látja el vízzel, és az ingatlanon vízhasználat nincsen. Tudomásul veszem, hogy amen�nyiben a Szolgáltató az ingatlanon vízhasználatot tapasztal, akkor a szüneteltetés elvégzését megtagadja, illetve visszaállítja, és a
befizetett díjat vissza nem téríti.
2. Vállalom, hogy a Szolgáltató által megjelölt időpontban a szüneteltetés elvégzése érdekében az ingatlanra való bejutást biztosítom.
3. Tudomásul veszem, hogy az 58/2013. (II.27.) kormányrendeletben foglalt kötelességemet továbbra is teljesítenem kell, különös
tekintettel a vízmérőhely (akna) tisztán tartására és hozzáférhetőség biztosítására vonatkozóan.
4. Kijelentem, hogy amennyiben az ingatlannak nem vagyok kizárólagos tulajdonosa, úgy a Tulajdonosi hozzájárulás nyomtatványon
megjelölt tulajdonos(ok), haszonélvezők listája teljes és mindannyian hozzájárulnak az ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetéséhez.
5. Aláírásommal hozzájárulok, hogy a megadott e-mail-címet és telefonszámot az FCSM Zrt. kapcsolattartás céljából nyilvántartsa és
kezelje.

Dátum:. . ...............................................................................

................................................................................
Felhasználó aláírása

Tájékoztató:
Amennyiben a megrendelésen szereplő felhasználó a felhasználási hely szerinti ingatlannak nem kizárólagos tulajdonosa, úgy az
ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetéséhez az ingatlan tulajdonosainak írásos hozzájárulása szükséges. A tulajdonosok, haszonélvezeti
joggal rendelkezők hozzájárulását a Tulajdonosi hozzájárulás nyomtatványon kérjük csatolni.

2

