7.sz.melléklet

10% locsolási kedvezmény házikert öntözéséhez
az 58/2013 (II. 27.) Kormányrendelet alapján meghatározott időszak és feltételek alatt
Kérjük, szíveskedjen az igénybejelentőt nyomtatott nagybetűvel kitölteni!
FELHASZNÁLÓ ADATAI
Felhasználó neve:__________________________ ________________________
Születési neve: __________________________________________________
Anyja neve:
__________________________________________________
Születési helye, ideje:
________________________ _________ év ____ hó ___nap
Felhasználási hely címe: __________________________________________________
Felhasználási hely azonosító száma:_________________________ __________________
Értesítési név: _________________________________________________________
Értesítési cím:
__________________________________________________
*Telefonszám:
____________________ *E-mail: ________________________
*nem kötelező megadni
E-mail címem megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. hírlevelet küldjön. Hozzájárulás bármikor visszavonható.

FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI
Felhasználási hely jellege:
Szolgáltatás tárgya:
Szolgáltatás jellege:

□ bekötési vízmérő
□ mellékvízmérő
□ ivóvízellátás
□ szennyvízszolgáltatás
□ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
□ lakossági

A fentiekben meghivatkozott kedvezmény alapján az 58/2013 (II. 27.) Kormányrendelet alapján a locsolási célú ivóvíz felhasználásomra
10% szennyvízmennyiség korrekció kerül elszámolásra a szolgáltató által.

Aktuális mérőállás:

,

Dátum: ________ év ____ hó ___nap
3

(számjegyes számlálón mutatott mérőállás egy tizedes jegyig pl. 00078,3 m !)
Kijelentem, hogy locsolási célú ivóvíz-felhasználásra a viziközmű szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb vízbeszerzési lehetőséggel (pl.
kút) nem rendelkezem, valamint más locsolási célú vízhasználatra vonatkozó kedvezményben tárgyi ingatlan tekintetében nem
részesülök. A fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát a víziközmű-szolgáltató
jogosult ellenőrizni.

Dátum:

____________________________________
Ingatlantulajdonos/felhasználó
vagy megbízottjának olvasható neve, aláírása

Az igénybejelentésben megjelölt felhasználási hely a locsolási célú jogosultság jogszabályi feltételeinek:
megfelel

nem felel meg

Dátum:
_______________________________________

ügyintéző neve, aláírása

Személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk, melyeket a lehető
legbiztonságosabban tárolunk. Harmadik félnek személyes adatokat csak az érintett hozzájárulással adunk át. Az érintett
kérésére felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, aminek módosítását, törlését bármikor kérheti elérhetőségeinken.
További információt az Üzletszabályzatunkban talál, amit weboldalunkon és a személyes ügyfélszolgálati irodánkban is
megtekinthet.
Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-54590/2017.
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Tájékoztató
Locsolási kedvezmény igénybevétele az 58/2013 (II. 27.) Kormányrendelet alapján a kedvezményezett időszakra eső
vízfogyasztás 10%-kal csökkentett mennyiségének figyelembevételével, a csatornadíj kiszámlázásánál.
Kedvezményre vonatkozó feltételek:
A kedvezményt lakossági felhasználók vehetik igénybe, minden év május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszak
vonatkozásában.
Érvényes közszolgáltatási szerződéssel való rendelkezés.
Felhasználónak nem lehet az igénybejelentés benyújtásának időpontjában, illetve a locsolóvíz korrekció megadását
követően a közmű szolgáltató tekintetében 90 napon túli díjhátraléka.
Nem adható százalékos locsolási kedvezmény nem lakossági felhasználó számára!
Kedvezmény igénybevétele:
Az igény bejelentését a társaság Ügyfélszolgálati irodájánál beszerezhető, vagy a társaság honlapjáról letöltött
igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével, és beküldésével lehet megtenni.
Az igénybejelentést a tárgyév locsolási időszakára, legkésőbb április 15.-ig lehet benyújtani. Az igényléseket évente kell
megtenni.
Határidőn túli bejelentés esetén a kedvezmény a következő évre állapítható meg. A víziközmű szolgáltató a benyújtott
kérelmeket elbírálja, és erről a felhasználót írásban értesíti.
A kedvezményt igénybe vevő felhasználók a kedvezményezett időszakot közvetlenül megelőző (április 25-30) és az azt
követő napokban (október 1-10.) bejelenthetik mérőállásukat, hogy a locsolási időszakra vonatkozó tényleges
felhasználás mértékére érvényesüljön a kedvezmény. A mérőállás bejelentésének hiányában a kedvezményt az éves
felhasználás átlagának a locsolási időszakra eső hányadára számítja ki a viziközmű- szolgáltató. Mennyiségi korrekció a
locsolási tilalom időszakában nem alkalmazható.
További információval társaságunk ügyfélszolgálata áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:
Ügyfélszolgálati iroda: Pécs, Búza tér 8/B - ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00-14:00
csütörtök: 8:00-20:00
Call Center: 72/421-700

80/811-111

Írásban:

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. 7602 Pécs, Pf. 33
uszi@tettyeforrashaz.hu
www.tettyeforrashaz.hu

levélcím:
e-mail:
e-ügyintézés:

Fax:

72/421-701
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