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FEJÉRVÍZ Zrt. üzletszabályzat 10. sz. melléklet        A SZOLGÁLTATÓ A KÖVETKEZŐ KÖTBÉREKET ALKALMAZZA    A Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősülő esetek és azok kötbérei:  -a szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi:   1. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kiszabásakor meghatározott óracsúcs túllépése a víziközmű-fejlesztési megállapodásban meghatározott műszaki feltételek be nem tartása.  100 000 Ft  2. A szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi:        20 000 Ft minden egyes kvóta feletti m3 /nap-ra, havonta ismétlődően  - a víziközmű-szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget:   3. A víziközmű-szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget:        Szolgáltató késedelmi kamatot alkalmaz.  - a szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget:  4. A szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget:        10 000 Ft/alkalom  - a víziközmű-szolgáltatást a jogszabályokban előírtaktól eltérő módon, szabálytalanul veszi igénybe:   5. Engedély nélküli vízvételezés tűzcsapról: 20 000 Ft/alkalom  6. Fogyasztásmérőt megkerülő vezeték létesítése: 300 000 Ft  7. Saját kút (idegen víz) rákötése a közüzemre kapcsolt házi vízvezetékrendszerre (elzáró szerelvénnyel való szétválasztás esetén is): 100 000 Ft  
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 FEJÉRVÍZ Zrt. üzletszabályzat 10. sz. melléklet  8. Vízvezeték hálózat védőföldelésként való használata 10 000 Ft  9. Saját kútból származó idegen víz hiteles mérés nélkül történő bevezetése a közcsatornába (a díjmegfizetése mellett): 100 000 Ft  10. Locsolási vízmérőn keresztül mért víz használata csatornába kötött vízhasználati helyen:      100 000 Ft  11. Szennyvízcsatornába csapadékvíz, talajvíz tartós, kiépített szándékos bevezetése:  50 000 Ft  12.  Szennyvízcsatornába az Üzletszabályzat 6.5. pontjában felsoroltak bevezetése: 100 000 Ft  13. Házi szennyvízgyűjtőből, emésztőből stb. szennyvíz átszivattyúzása a házi, illetve közcsatornába: 30 000 Ft/alkalom  14. Szolgáltató hozzájárulása nélküli illegális bekötés (víz vagy csatorna): 200 000 Ft  15. Kiépített csatorna bekötőcsonkra való – Szolgáltató hozzájárulása nélküli – rákötés:      50 000 Ft  16. Közületi fogyasztó lakosságiként való közműhasználata (félrevezető szerződéskötés, bejelentés elmulasztása): 50 000 Ft  17. A szolgáltatás szüneteltetése alatt a szolgáltatás igénybevétele: 50 000 Ft  18. A vízfelhasználás korlátozására beépített, illetve alkalmazott eszköz, berendezés eltávolítása, kiiktatása: 100 000 Ft  - a fogyasztásmérő ellenőrzését, a hibás fogyasztásmérő javítását, hitelesítési vagy egyéb okból történő cseréjét, vagy a fogyasztásmérő leolvasását a szerződésben előírtak szerint a víziközmű-szolgáltató részére nem teszi lehetővé, vagy - ha erre jogszabály vagy megállapodás a felhasználót kötelezi - ezek javításáról vagy a cseréjéről, továbbá a vízmérési hely karbantartásáról, a fogyasztásmérő elfagyás elleni védelméről nem gondoskodik:  19. Fogyasztásmérő leszerelést megakadályozó zárógyűrűjének megsérülése esetén         10 000 Ft     
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    20. Fogyasztásmérő manipulálása, a mérőképesség bármi módon való befolyásolása:       100 000 Ft  21. Fogyasztásmérő megfordítása: 100 000 Ft  22. A fogyasztásmérő ellenőrzését, a hibás bekötési mérő javítását, hitelesítési vagy egyéb okból történő cseréjét, vagy bekötési vízmérő leolvasását az üzletszabályzatban leírtak szerint a víziközmű-szolgáltató részére nem teszi lehetővé.    Első alkalom (kiértesítésre, egyeztetett időpontra)            10 000 Ft   Második alkalom (felszólítás tértivevénnyel, vagy más módon igazolhatóan ) 20 000 Ft   Harmadik alkalom (felszólítás tértivevénnyel, vagy más módon igazolhatóan ) 30.000 Ft    -  23. A mellékvízmérő ellenőrzését, vagy a mellékvízmérő leolvasását az üzletszabályzatban leírtak szerint a víziközmű szolgáltató részére nem teszi lehetővé    Első alkalom (kiértesítésre, egyeztetett időpontra): 10.000 Ft   Második alkalom (felszólítás tértivevénnyel, vagy más módon igazolhatóan): 20.000 Ft   Harmadik alkalom (felszólítás tértivevénnyel, vagy más módon igazolhatóan): 30.000 Ft    Elkülönített felhasználási helynél (100 % ban mellékmérős) felhasználási hely korlátozása  24. A mellékvízmérő távleolvasós moduljának a beszerelési állapottól való bármilyen eltérése esetén (beleértve a rongálást, vagy illetéktelen beavatkozást is):    20. 000 Ft    25. A fogyasztásmérő javításáról, hitelesítés miatti cseréjéről (ha erre jogszabály vagy megállapodás a Felhasználót kötelezi) nem gondoskodik: 30 000 Ft   - az üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti:  26. Házi víziközmű- rendszeren Szolgáltató által megállapított hibák javításának elmaradása:  10 000 Ft  27. A vízmérési hely karbantartásáról, a fogyasztásmérő elfagyás elleni védelméről felszólítás  ellenére sem gondoskodik (ha erre jogszabály vagy megállapodás a Felhasználót kötelezi): 20 000 Ft  28. Felhasználó általi szerződésszegés esetén érvényesíthető általános mértékű kötbér:  10 000 Ft   

FEJÉRVÍZ Zrt. üzletszabályzat                        10. sz. melléklet 
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  FEJÉRVÍZ Zrt. üzletszabályzat 10. sz. melléklet   A Szolgáltató részéről szerződésszegésnek minősülő esetek kötbérei  1. Nem értesíti az előírt határidőben a Felhasználót az előre tervezett karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról:  A felhasználó kifogásolására: 10 000 Ft  2. A szolgáltatás minősége és a szolgáltatás színvonala a jogszabályokban, a működési engedélyében, az üzemeltetési szerződésben vagy az üzletszabályzatában előírtaknak nem felel meg.  A felhasználó bizonyítható kifogásolására: 10 000 Ft  3. A szolgáltatást a szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, vagy jogellenesen szünetelteti.  A felhasználó kifogásolására a Szolgáltatón múló esetben: 50 000 Ft  4. Olyan fogyasztásmérőt üzemeltet), amely érvényes hitelesítéssel vagy kalibrációval nem rendelkezik, és annak hitelesítésére jogszabály vagy szerződés a víziközmű-szolgáltatót kötelezi: Felhasználó jelzésére, hatóság kötelezésére: 10 000 Ft / mérő  5. A fogyasztásmérők hitelesítési idejének nyilvántartásáról nem gondoskodik, és a csere vagy újrahitelesítés szükségességéről a fogyasztásmérő tulajdonosát az előírtaknak megfelelően nem értesítette. A felhasználó bizonyítható kifogásolására: 10 000 Ft   6. Szolgáltatás-korlátozás, vagy felfüggesztés okának megszüntetésétől számított 3 napon túli szolgáltatás-visszaállítás miatt:  50 000 Ft naponta, a 3. napot követően, ha a visszaállítást a Felhasználó lehetővé tette.  7. Szolgáltató általi szerződésszegés esetén érvényesíthető általános kötbér mértéke:      10.000 Ft   


