DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MELLÉKVÍZMÉRİ FELSZERELÉSI LAP

Érkezett:
DMRV ZRT. TÖLTI KI!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK:
2600 Vác, Derecske utca 4/a
2000 Szentendre, Kalászi u. 2.
2100 Gödöllı, Sík Sándor u. 7.
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134.

…….....…… év ………........…………… hó ….....……… nap
Nyilvántartási
sorszám:
Felhasználó azonosító száma:
Mellékszolgáltatási szerzıdés száma:

Készült: 2 példányban; mellékvízmérı felszerelési tervvel együtt.
A csatolt dokumentáció alapján a vízfogyasztásom elkülönített mérésre mellékvízmérı felszereléshez
hozzájárulásukat kérem az alábbi címre:
...........................................................................................................................................................
Kelt:………...... év …………………...... hó ………… nap
..............................................
Megrendelı neve

........................................................
Megrendelı aláírása

..............................................
lakcíme

........................................................
telefonszáma

A mellékvízmérınek a házi vízvezeték hálózatba történı beépítéséhez elızetesen hozzájárulok.
Kelt:………........ év …………………....... hó ………… nap
...................................................
Bekötési vízmérı szerinti felhasználó
(közös képviselı, üzemeltetı)
DMRV Zrt. tölti ki!
Az ingatlan bekötési vízmérı

felhasználási hely száma:

.................................................

szolgáltatási szerzıdésének száma:

.................................................

Társaságunkkal szemben díjhátralékkal:

rendelkezik

nem rendelkezik

Bekötési vízmérı szerinti felhasználó Társaságunkkal aláírt ivóvíz, és szennyvíz szolgáltatási szerzıdéssel:
rendelkezik

nem rendelkezik

Kelt:………........ év …………………....... hó ………… nap
...................................................
Értékesítési vezetı
A mellékvízmérı beépítéséhez hozzájárulok:
Kelt:………...... év …………………........ hó ………… nap
...................................................
Szolgáltató
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MELLÉKVÍZMÉRİ FELSZERELÉSI TERV MŐSZAKI LEÍRÁSA

Megrendelı tölti ki!
Felhasználó neve: .....................................................................................................................................
Címe: ............................................................................................ Telefonszáma: ..................................... ..
Mellékvízmérı beépítésének helye: konyha, fürdıszoba, WC, egyéb .............................................................
Épület üzemeltetıje: (lakásszövetkezet, társasházi lakóközösség, önkormányzat, egyéb tulajdonos(ok),
................................................................................................................................................................
Vízhasználat jellege: háztartási célú: ..........................................................................................................
gazdálkodási célú:............................................................................................

Tervezı tölti ki!

Beépítésre kerülı vízmérı(k):
Típusa: ........................................ ; ................................................. ; .............................................
Átmérıje: .................................... ; ................................................. ; .............................................
db száma: ................................... ; ................................................. ; .............................................

Tervezı neve: ................................................................................ engedély száma: .................................
Címe: .......................................................................................................................................................

bélyegzı helye
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MEGVALÓSULT ÁLLAPOT

DMRV Zrt. tölti ki!
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DMRV Zrt. tölti ki!
Mellékvízmérı(k) üzembehelyezése:
Idıpontja: ................. év.......................................hó .............. nap
Bekötési vízmérı: gyári száma: ..............................................
mérı állása: ............................................... m3
felhasználási hely száma: ...........................
Mellékvízmérı(k) adatai:
Mérıbeépítés helye: ................

..................

.................

..................

Típusa:

..................

..................

.................

..................

Gyári száma:

..................

..................

.................

..................

Hitelesítés ideje:

..................

..................

.................

..................

Mérıállás:

.................. m3 .................. m3 ................. m3 .................. m3

Zárógyőrők

..................

..................

.................

..................

száma:

..................

..................

.................

..................

Üzembe helyezte:

..............................................

........................................................

dátum

aláírás

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek:
...................................................
Megrendelı aláírása
Díjszámlázásra elıjegyezve:
Felhasználó azonosító száma: ....................................................................
Szerzıdés száma: ....................................................................................
Felhasználási hely száma: ..........................................................................
Bekötés száma:

....................................................................................

Kelt: …………..… év …………………………… hó ………… nap
...................................................
Ügyintézı aláírása
Megrendelı által csatolandó:

1 pld. Mellékvízmérı felszerelési terv (ME72006)
1 pld. Közmőfejlesztési hozzájárulás kivetése + befizetés igazolása gazdálkodó szerv esetén
Adatvédelmi tájékoztató

A DMRV Zrt. felhívja a nyomtatványt kitöltı ügyfelei figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülı személyes
adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek és az azon alapuló
adatvédelmi – adatbiztonsági szabályzatának megfelelıen kezeli, melyet megtekinthet a cég honlapján (www.dmrvzrt.hu)
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