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      KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSÁRA ÉS SZENNYVÍZCSATORNA HASZNÁLATÁRA Több-lakásos, mellékvízmérővel ellátott lakóépületeket működtető szervezetek (társasházak, lakásszövetkezetek, stb.) részére, bekötési vízmérőnként  amely létrejött: egyrészről a FEJÉRVÍZ ZRt., a továbbiakban, mint Szolgáltató (8000 Székesfehérvár,  Királysor  3-15.), valamint     a továbbiakban, mint Felhasználó között az alábbi adatokkal és tartalommal.  A Felhasználó – mint jogképes szervezet, illetve közösség –, egyben üzemeltetője az ingatlan házi vízellátó és szennyvízelvezető rendszerének.  (A Felhasználó e szerződés tekintetében akkor is üzemeltetője a házi rendszernek, ha e feladatok végrehajtásával mást bízott meg.) Jelen szerződést kiegészíti az a háromoldalú megállapodás (sorozat), mely a mellékmérők felszerelésére és használatára vonatkozik, melyet a Szolgáltató a Felhasználó egyetértésével a mellékmérők létesítésekor a mellékmérős elkülönített vízhasználókkal kötött, illetve új mellékmérő létesítésekor kötni fog. A mellékmérős elkülönített vízhasználó és Szolgáltató között létrejött vagy létrejövő – a mellékvízmérőn keresztül történő szolgáltatást részletező – kétoldalú szerződések ugyancsak jelen szerződés kiegészítéseként kezelendők. A szolgáltató által elismert teljes mellékmérősítettség esetén a szerződés külön megállapodással egészül ki.  A szerződés tárgya: a címben megjelölt tevékenység szolgáltatási ponton történő biztosítása. A Szolgáltató adatai: FEJÉRVÍZ ZRt., 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. Pénzintézeti száma: K&H BANK Rt.   10402908-29018020-00000000  RAIFFEISEN BANK Rt. 12023008-00152844-00100009 Cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001122 Adószám: 11111544-2-07   A Felhasználó adatai: Az ingatlan üzemeltetőjének neve:     Székhelye:  Levelezési címe:  Adóhivatalnál bejegyzett pénzintézeti száma:  Adószáma:  Cégjegyzék száma:  Telefonszám:  Telefax:  E-mail:  Képviselőjének neve:   Képviselő telefonszáma:   Képviselő e-mail címe:  Képviselőjének lakcíme:  Képviselője édesanyjának neve:  (A bekötési vízmérőhöz tartozó ingatlanok, illetve ingatlanrészek felsorolása később!) A képviselettel megbízott személy vagy szervezet adatai: Név:     Székhelye:  Levelezési címe:  Adószáma:  Cégjegyzék száma:  E-mail:  Adóhivatalnál bejegyzett pénzintézeti száma:  Képviselőjének neve:   Képviselő telefonszáma:   Képviselő e-mail címe:  Képviselőjének lakcíme:  Képviselője édesanyjának neve:  
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 A Szolgáltató az alábbi felhasználási hely ivóvízellátását és/vagy szennyvízelvezetését biztosítja:  A bekötési vízmérőhöz tartozó ingatlan, ingatlanok vagy ingatlanrészek címe, megjelölése, helyrajzi száma:     
 Ha a bekötési vízmérőhöz más üzemeltetésében lévő ingatlan is tartozik, ennek és a megosztás arányának megjelölése:        Ha nincs megállapodás a megosztásra, a számla fogadójának a címe:            IVÓVÍZELLÁTÁS    TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZ ELVEZETÉSE               Szerződéskötéskor érvényes díj:  Ft/m3 + ÁFA Szerződéskötéskor érvényes díj:  Ft/m3 + ÁFA        Vízmérő átmérője:  Vízmérő típusa:  Vízmérő gyári száma:  Szennyvízelvezetésnél a szolgáltatási pont az ellenőrző aknák kimeneti oldala, illetve:     
 Megjegyzés, szolgáltatás egyéb feltételei: A mellékmérők az elkülönített vízhasználó tulajdona.  Megjegyzés, szolgáltatás egyéb feltételei:   A szolgáltatásra vonatkozó egyéb megállapodások:   

      A szolgáltatás határozatlan idejű, kezdete:              Vízmérő-leolvasás, elszámoló számla  havonta,  db havi részszámlákkal.        A szerződésszegés következményeit, a szolgáltatás korlátozásának, felfüggesztésének, felhasználó-változáskor az átírásnak a rendjét és a díjvisszatérítés módját az üzletszabályzat tartalmazza. A szerződés teljesítése céljából a Felhasználó (és a Tulajdonos) hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, illetve célhoz kötött átadásához, továbbításához.  Ezen szerződés a FEJÉRVÍZ ZRt. üzletszabályzatában foglalt általános szerződési feltételekkel együtt kerül jóváhagyólag elfogadásra.       Kelt:      Szolgáltató  Felhasználó  
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