
ÉRTESÍTÉS

Név: ..................................................  
Cím: ..................................................

Tisztelt Felhasználónk!

A mai napon megkíséreltük vízmérője leolvasását, de az nem sikerült. A mérő leol-
vasásának,  ellenőrzésének  érdekében  20....  év ..... hó ..... napján ...... -tól ...... -ig
másodszorra  is  felkeressük.  (Ha ez az időpont nem felel meg,  munkaidőben a 22/535-
808, munkaidőn  túl  a  22/535-800-as,  .........................  telefonszámon időpont-egyeztetést
kérhet .................... hó  ............... -ig.)
vagy
ha Önnek kedvezőbb, arra kérjük, vízmérőjének állását jelezze legkésőbb e hónap
20-áig  a  mellékelt  levelezőlapon,  vagy a www.fejerviz.hu honlapunkon,  illetve
munkaidőben a 22/535-808-as,  munkaidőn túl a 22/535-800-as telefonszámon.  Felhasz-
náló általi leolvasást egymást követően kétszer fogadunk el.

.......... év ..... hó ..... nap             Tisztelettel:                   ...........................................
                                                                                                vízmérő leolvasó
                                                                                                 FEJÉRVÍZ ZRT.

FEJÉRVÍZ ZRT FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

ujjt
Beírt szöveg
                   FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata                   28. számú melléklet

ujjt
Beírt szöveg
         

ujjt
Beírt szöveg
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ÉRTESÍTÉS

Név: ..................................................  
Cím: ..................................................

Tisztelt Felhasználónk!

A mai napon megkíséreltük vízmérője leolvasását, de az nem sikerült. A mérő leol-
vasásának,  ellenőrzésének  érdekében   20.... év ..... hó ..... napján ...... -tól ...... -ig
másodszorra  is  felkeressük.  (Ha  ez  az  időpont  nem  felel  meg, a 22/350-259, illetve
a 22/261-803-as, vagy a  .................... telefonszámokon időpont-egyeztetést kérhet ..............
............ hó ............... -ig.)
vagy
ha Önnek kedvezőbb, arra kérjük, vízmérőjének állását jelezze legkésőbb e hónap
20-áig  a  mellékelt levelezőlapon, vagy a www.fejerviz.hu honlapunkon,  illetve a
22/350-259, vagy a 22/261-803-as telefonszámon. Felhasználó általi leolvasást egy-
mást követően kétszer fogadunk el.

.......... év ..... hó ..... nap             Tisztelettel:                   ...........................................
                                                                                                vízmérő leolvasó
                                                                                                 FEJÉRVÍZ ZRT.

FEJÉRVÍZ ZRT FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bicskei üzemmérnöksége
2060 Bicske, Bem u. 14.
Tel.: (80)200-341, fax.: (22)350-259

ujjt
Beírt szöveg
  FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata  28. számú melléklet

ujjt
Beírt szöveg
       2



ÉRTESÍTÉS

Név: ..................................................  
Cím: ..................................................

Tisztelt Felhasználónk!

A mai napon megkíséreltük vízmérője leolvasását, de az nem sikerült. A mérő leol-
vasásának,  ellenőrzésének érdekében  20.... év ..... hó  .....  napján ...... -tól ...... -ig
másodszorra  is  felkeressük.  (Ha  ez  az  időpont nem felel meg,  a 80/200-344-es, vagy
a .................... telefonszámon időpont-egyeztetést kérhet .................... hó  ............... -ig.)
vagy
ha Önnek kedvezőbb, arra kérjük, vízmérőjének állását jelezze legkésőbb e hónap
20-áig  a mellékelt levelezőlapon,  vagy a www.fejerviz.hu honlapunkon,  illetve a
80/200-344-es  telefonszámon.  Felhasználó általi leolvasást egymást követően két-
szer fogadunk el.

.......... év ..... hó ..... nap             Tisztelettel:                   ...........................................
                                                                                                vízmérő leolvasó
                                                                                                 FEJÉRVÍZ ZRT.

FEJÉRVÍZ ZRT FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kőszárhegyi üzemmérnöksége
8151 Szabadbattyán, Vasvári P. u. 18.
Tel.: (80)200-344, fax.: (22)363-088

ujjt
Szövegdoboz
             FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata             28. számú melléklet

ujjt
Beírt szöveg
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ÉRTESÍTÉS

Név: ..................................................  
Cím: ..................................................

Tisztelt Felhasználónk!

A mai napon megkíséreltük vízmérője leolvasását, de az nem sikerült. A mérő leol-
vasásának,  ellenőrzésének  érdekében   20.... év ..... hó ..... napján ...... -tól ...... -ig
másodszorra is felkeressük.  (Ha  ez  az  időpont nem felel meg,  a 22/407-303-as  illetve
a 80/200-343-as, vagy a .................... telefonszámon időpont-egyeztetést kérhet ...................
hó  ............... -ig.)
vagy
ha Önnek kedvezőbb, arra kérjük, vízmérőjének állását jelezze legkésőbb e hónap
20-áig a mellékelt levelezőlapon,  vagy a www.fejerviz.hu honlapunkon,  illetve  a
80/200-343-as, vagy a 22/407-303-as telefonszámon.  Felhasználó általi leolvasást
egymást követően kétszer fogadunk el.

.......... év ..... hó ..... nap             Tisztelettel:                   ...........................................
                                                                                                vízmérő leolvasó
                                                                                                 FEJÉRVÍZ ZRT.

FEJÉRVÍZ ZRT FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Móri üzemmérnöksége
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 99.
Tel.: (80)200-343, fax.: (22)408-418

ujjt
Szövegdoboz
                   FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata                   28. számú melléklet

ujjt
Beírt szöveg
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ÉRTESÍTÉS

Név: ..................................................  
Cím: ..................................................

Tisztelt Felhasználónk!

A mai napon megkíséreltük vízmérője leolvasását, de az nem sikerült. A mérő leol-
vasásának,  ellenőrzésének  érdekében  20 .... év ..... hó ..... napján ...... -tól ...... -ig
másodszorra is felkeressük.  (Ha  ez  az  időpont  nem felel meg,  a 25/460-101-es,  vagy
a .................... telefonszámon időpont-egyeztetést kérhet .................... hó  ............... -ig.)
vagy
ha Önnek kedvezőbb, arra kérjük, vízmérőjének állását jelezze legkésőbb e hónap
20-áig a mellékelt  levelezőlapon,  vagy a www.fejerviz.hu honlapunkon,  illetve a
25/460-101-es telefonszámon.  Felhasználó általi leolvasást egymást követően két-
szer fogadunk el.

.......... év ..... hó ..... nap             Tisztelettel:                   ...........................................
                                                                                                vízmérő leolvasó
                                                                                                 FEJÉRVÍZ ZRT.

FEJÉRVÍZ ZRT FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Sárbogárdi üzemmérnöksége
7000 Sárbogárd, Tinódi u. 146.
Tel./fax.: (25)508-190

ujjt
Szövegdoboz
                           FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata                           28. számú melléklet

ujjt
Beírt szöveg
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ÉRTESÍTÉS

Név: ..................................................  
Cím: ..................................................

Tisztelt Felhasználónk!

A mai napon megkíséreltük vízmérője leolvasását, de az nem sikerült.  A mérő leol-
vasásának,   ellenőrzésének  érdekében   20.... év ..... hó ..... napján ...... -tól ...... -ig
másodszorra  is  felkeressük.  (Ha ez az időpont nem felel meg,  munkaidőben a 25/505-
810-es, vagy a .................... telefonszámon időpont-egyeztetést kérhet ................... hó  ........
....... -ig.)
vagy
ha Önnek kedvezőbb, arra kérjük, vízmérőjének állását jelezze legkésőbb e hónap
20-áig  a  mellékelt  levelezőlapon,  vagy a www.fejerviz.hu  honlapunkon,  illetve
munkaidőben a 25/505-810-es telefonszámon. Felhasználó általi leolvasást egymást
követően kétszer fogadunk el.

.......... év ..... hó ..... nap             Tisztelettel:                   ...........................................
                                                                                                vízmérő leolvasó
                                                                                                 FEJÉRVÍZ ZRT.

FEJÉRVÍZ ZRT FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ercsi üzem
2451 Ercsi, Bajcsy-Zsilinszky u. 49.
Tel.: (25)505-810, fax.: (25)505-811

ujjt
Szövegdoboz
             FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata             28. számú melléklet

ujjt
Beírt szöveg
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