
A számla első oldalán találja:

FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÓ SZÁMA:
A felhasználási hely címét tartalmazó keretben található, 
kiemelt betűtípussal. Telefonos, írásbeli vagy személyes 
ügyintézés során, kérjük, erre a 10 számjegyű azonosítóra 
hivatkozzon az azonosítás megkönnyítése érdekében.

ELSZÁMOLT IDŐSZAK, ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK:
Az elszámolással érintett vagy a számlában szereplő 
időszak, melyre vonatkozóan a víziközmű-szolgáltatási 
díjat a leolvasás, a bejelentés - vagy részszámla esetén 
kalkulált fogyasztás - alapján számoltuk ki. A bal felső 
részen található kék színű blokkban tüntetjük fel.

FIZETENDŐ ÖSSZEG:
Az adott számla alapján és annak kiállítását követően 
keletkező fizetési kötelezettség, mely az Ön által befi-
zetendő összeget jelenti. A Számlarészletező kimutatás 
végén is szerepel.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 
Az itt megjelölt dátumig a számla alapján fizetendő 
összegnek be kell érkeznie a szolgáltató elszámolási 
betétszámlájára. 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. 
törvény alapján feltüntetendő információkat a számla 
első oldalán mutatjuk ki a számla közepén található kék 
színű blokkban. 

A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön 
megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakos-
sági felhasználó esetében a hatályos árképzésből eredő 
megtakarítás, a 2013. január 31-én hatályos árképzéshez 
képest.

Ügyfélszolgálataink elérhetőségét a számla második 
oldalán találja.

SZÁMLARÉSZLETEZŐ:
A számla harmadik oldalán található; a mért vagy kalku-
lált vízfogyasztást, a szennyvízszolgáltatás-igénybevételt, 
az alapdíjakat, az egyes díjtételek egységárait, a nettó 
számlaértéket, az áfa mértéket, a bruttó számlaértéket 
és az egyéb tételeket tartalmazza.

FOLYÓSZÁMLA-EGYENLEG MEGJELENÍTÉSE:
Lakossági felhasználó esetén a számlarészletező blokk 
alatt található.

TÁRGYIDŐSZAKI FELHASZNÁLÁS ÖSSZEHASONLÍTÁS:
A Tájékoztató adatok között találja a tárgyidőszak és a 
korábbi felhasználási időszak fogyasztási adatainak ösz-
szehasonlítását.

QR KÓD:
Kétdimenziós vonalkód adathordozó, melynek segítségével 
elektronikus úton fizetheti számláját.

MELLÉKMÉRŐK FOGYASZTÁSI ADATAI:
A Számlarészletezőben a feltüntetett mellékvízmérőkön 
mért fogyasztás részletezése is megtalálható, ha a szám-
lában mellékvízmérők elszámolása is megtörtént. 

TISZTELT ÜGYFELÜNK! 

Jelen levelünkben tájékoztatjuk Önt az egységes közszolgáltatói számlaképre vonatkozó információkról 
a 2013. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározottak szerint. Bízunk benne, hogy a szakkifejezések 
magyarázatával segítségére tudunk lenni a számlán szereplő információk értelmezésében.
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Igaz ez a házi vízellátó rendszerekkel és vízmérőkkel kap-
csolatban is. Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok 
szerint a felhasználó kötelessége a vízmérő és a házi 
ivóvízhálózat rendszeres ellenőrzése és karbantartása, 
állapotának megóvása.

Esetleges problémák megelőzése, illetve időben történő 
kezelése érdekében alábbi tanácsainkat célszerű meg-
fogadnia:

• A vízmérőhelyet tartsa tisztán, a szerelvényeket és a 
vízmérőt óvja a fagytól, és ügyeljen a biztonsági elemek 
(műszaki zár, plomba, stb.) sértetlenségére.

• Rendszeresen tartsa karban vízfogyasztó berende-
zéseit (WC-tartály, csapok, vízmelegítők, mosó- és 
mosogatógépek, stb.)

• Legalább havonta ellenőrizze, hogy van-e bármilyen 
meghibásodás a házi ivóvízhálózaton vagy szennyví-
zelvezető rendszeren.

• Az életvitel szerűen nem használt ingatlanát (pl. nya-
ralóját) télire időben víztelenítse, a vízmérő előtti és 
utáni elzárót zárja el, ha szükséges kérje a szolgáltató 
segítségét.

• A vízmérő akna tetejét érdemes szigetelni, az akná-
ban lévő csöveket és a mérőt vastag szövettel vagy 
egyéb szigetelő anyaggal takarja le a téli fagyveszély 
elkerülése érdekében.

• A kerti csap fagytalanítása, majd tavaszi újranyitása után 
győződjön meg arról, hogy a fagyelzáró nem ereszt-e.

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY:

• adatváltozásait 15 napon belül jelentse be.
• a részszámlában megadott mennyiséget jelentős eltérés 

esetén egyeztesse ügyfélszolgálatunkkal.
• ügyeljen a vízmérőhely és a csatornafogadó tisztán-

tartására, hozzáférhetőségének biztosítására.
• a mérők szerkezetét védő műszaki zárak (vipak/

plomba) eltávolítását/sérülését azonnal jelentse be.
• gondoskodjon nem hiteles mellékvízmérőjének  / saját 

kútra szerelt mérőjének cseréjéről.
• tilos összekötni a házi vízellátó rendszerét (saját kút) 

a közműves vízellátó rendszerrel.
• méretlen, nem nyilvántartott forrásból származó szenny- 

vizet ne bocsásson a közüzemi csatornahálózatba.
• csapadékvizet ne vezessen a szennyvíz csatornába.
• a vízmérőaknába csak a szolgáltató által engedélyezett 

szerelvények szerelhetők be.

A rendszeres karbantartás hiányából, illetve szabálytalan-
ságokból adódó többletköltségek a tulajdonost/felhasználót 
terhelik. Továbbá szabálytalanság esetén a szolgáltató 
jogosult kötbért kiszabni Üzletszabályzatában megha-
tározott esetekben. A kötbér mértéke 2.000 Ft-tól akár 
400.000 Ft-ig is terjedhet.

A károk és szabálytalanságok elkerülése közös érdekünk, 
ezért számítunk szíves együttműködésére.

Köszönjük, hogy együttműködésével ÖN is segíti munkánkat! bacsviz.hu

Kis odafigyeléssel jelentős károk is megelőzhetők! 

Miért érdemes e-számlára váltani?

• gyors, pontos, melynek elkészültéről 
e-mailben kap üzenetet, így levelezéséből 
naprakészen nyomon követheti a számla 
tartalmát, fizetési határidejét,

• környezetbarát,  papír- és festéktakarékos 
megoldás,

• praktikus, mivel nem halmozódnak  
Önnél a papírok, elektronikusan bármikor 
előkeresheti számláját,

• 1.000 Ft egyszeri kedvezményt adunk 
lakossági vízdíjából. 

Részletekért keresse fel honlapunkat és kattint-
son a www.bacsviz.hu/e-számla menüpontra!

Váltson e-SZÁMLÁRA!

VÁRAKOZÁS NÉLKÜL KÍVÁNJA 
ÜGYEIT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
IRODÁINKBAN INTÉZNI?

A tervezett ügyintézési idő előtt legalább 1 munkanappal 
foglaljon időpontot az Ön által kiválasztott ügyfélszolgálati 
irodába a 06-80-40-30-20-as telefonszámon, a 3-as menü-
pontot választva, vagy a www.bacsviz.hu oldal elektronikus 
ügyintézés menüjén keresztül.

A jóváhagyott terv kézhezvételét követően a vízbekötés 
megrendelésére a 06-80-40-30-20 telefonszámon, előre 
egyeztetett időpontfoglalással, személyes ügyfélfogadás 
keretében van lehetősége. A telefonhívás során, tízjegyű 
azonosító szám hiányában szükséges megvárni a kétszer 
elhangzó azonosító kérést, ezt követően ügyintézőink egyike 
fogadja a hívást, ahol lehetőség van az időpont foglalására.


