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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSÁRA ÉS SZENNYVÍZCSATORNA HASZNÁLATÁRA 
(gazdálkodó szervezetek és intézmények részére, fogyasztási helyenként) 

 

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 szerződés tárgya:  A címben megjelölt tevékenység.  

 

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: 
 

Teljes név :    
  

Székhelye:  

Számlázási címe:  

Levelezési címe:  

Adószáma:  Cégjegyzék száma:  

Adóhivatalnál bejegyzett pénzintézeti száma:  

Telefonszám:   Telefax:   

E-mail:  

Képviselőjének neve:   

Képviselő telefonszáma:   Képviselő e-mail címe:  

Képviselőjének lakcíme:  

Képviselője édesanyjának neve:  

A Tulajdonos adatai (ha a Felhasználó nem tulajdonosa az ingatlannak): 

Teljes név:   
  

Székhelye:  

Számlázási címe:  

Levelezési címe:  

Telefonszám:   Telefax:   

E-mail:  

Ha a Tulajdonos jogi személy: 

Adóhivatalnál bejegyzett pénzintézeti száma:  

Adószáma:  Cégjegyzék száma:  

Képviselőjének neve:   

Képviselő telefonszáma:   Képviselő e-mail címe:  

Képviselőjének lakcíme:  

Képviselője édesanyjának neve:  

Ha a Tulajdonos magánszemély: 

Név:  

Születéskori név:  Anyja neve:  

Születési hely, időpont:  

FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata II. sz. melléklete 

Fejér Megyei Önkormányzatok  

Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15. 

Tel.: 22/535-800, fax: 22/315-598 

Megrendelés száma:   

Üzleti partner száma:   

Fogyasztási hely száma:   

Szerződés száma:   
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A Szolgáltató az alábbi felhasználási hely ivóvízellátását és/vagy szennyvízelvezetését biztosítja: 

 

Telephely neve:   
  

Címe, helyrajzi száma:   
  

Több bekötés esetén annak megjelölése, melyikre vonatkozik a szerződés: 
 
 
 
 
 
      

IVÓVÍZELLÁTÁS    TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZ ELVEZETÉSE   
      

      

Szerződéskötéskor érvényes díj:  Ft/m3 + ÁFA Szerződéskötéskor érvényes díj:  Ft/m3 + ÁFA 
      

 

Vízmérő(k) 
átmérője: 

 

Vízmérő(k) 
típusa: 

 

Vízmérő(k) 
gyári száma: 

Bekötőcsatorna átmérője:  

   
Szolgáltatási pont jellege:  

 

Előtisztító műtárgy:   
  

A Felhasználó kielégíthető vízigénye:  

Havi vízigény (m3/hó):  
A csatornába bevezethető szennyvíz mennyisége a vízmennyiségnek 
felel meg. 
 
Ettől eltérő egyedi eset a szerződésben részletezettek szerinti. 

Napi csúcsigény (m3/nap):  

*Óracsúcs (m3/óra):  

* csak 3 (m3/óra) igény felett kell kitölteni! 
 

A szolgáltatásra vonatkozó egyéb megállapodások: 
 

 

 

 

 
   

A szolgáltatás határozatlan idejű, kezdete:    
    

      
Vízmérő-leolvasás, elszámoló számla  havonta    
      

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 

 
 
 
Ha a szerződés a Bérlő (vagy a tulajdonostól eltérő más jogcímen használó) és a Szolgáltató között jön létre, a szerződés létrejöttéhez  
az ingatlan Tulajdonosa hozzájárul, és a Felhasználó esetleges vízdíjtartozásáért készfizető kezességet vállal. 
 
 

Kelt:  
 

Tulajdonos 
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