HIDEGVIZES MELLÉKMÉRŐCSERE
TÁJÉKOZTATÓ
(Kisvárda, Nagykálló, Nyírbátor, Tiszalök)
Tisztelt Felhasználónk!
2018. évben az Ön lakásában beépített hideg vizes mellékmérő törvényben előírt 8 év hitelesítési ideje lejár. A
víziközmű-szolgáltatásról szóló hatályos rendelkezések értelmében a saját tulajdonában lévő mellékvízmérő
beszereléséről saját költségére Önnek szükséges gondoskodnia, mellyel a továbbiakban is élvezheti az egyedi mérés
alapján történő elszámolás előnyeit.
Társaságunk, mint az Ön vízszolgáltatója az érvényben lévő jogszabályoknak és a felhasználói igényeknek eleget téve
szervezi évek óta a mellékvízmérő cserét.
Ön az alábbi lehetőségek közül választhat:


Társaságunk által ajánlott
A Társaságunk által felkínált AQUARIUS S típusú mérő beépítése.
- Ebben az esetben a Társaságunkkal szerződést kötött vállalkozók egyike előzetes értesítés után felkeresi Önt
és a lejárt hitelesítésű mérőjét érvényes hitelesítésűre cseréli. A csere díja 6.100 Ft vízmérőként, mely
számla ellenében a vállalkozó részére fizetendő.
- Ebben az esetben a mérőre 2 év, a szerelési munkára 1 év garanciát vállalunk.

Társaságunk által szervezett mellékvízmérő csere nem kötelező, viszont a lakóközösség és a víziközmű-szolgáltató
közös érdeke az egységes, minden felhasználó számára elfogadható megoldás, melyhez feltétlenül szükséges az Ön
aktív, segítőkész közreműködése.


Saját kivitelezésben megoldott mérőcsere
- Ebben az esetben a mérőcsere költségén túl, az üzembe helyezés költségét lakásonként 3.200 Ft-ot a
víziközmű-szolgáltatónak kell megfizetnie.
Ha a mérőt nem cserélteti le.
- Ebben az esetben – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 84. § (7a) b) bekezdése alapján – 2018.12.31-én
a mellékszolgáltatási szerződés megszűnik.

A fogyasztóvédelmi szabályok a szolgáltató számára előírják, hogy kizárólag hiteles mérő alapján számlázhatnak, ezért
azoknak, akik az év végén lejáró hitelesítésű mellékvízmérő cseréjéről időben nem gondoskodnak, a mellékszolgáltatási
szerződésük megszűnik, ezt követően részükre nem lehet számlát kibocsátani. (58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 65. § (10))
Azoknak az elkülönített vízhasználóknak, akiknek a lejáró hitelességű mellékvízmérőt 2018. december 31-ig nem sikerül
lecseréltetni, illetve a saját kivitelezésben végzett csere bejelentése ezen időpontig nem történik meg, 2019. január elején
leolvassuk a mellékvízmérőjét. Majd a leolvasást/diktálást követően elszámolunk, és töröljük adataikat a nyilvántartásból,
erről értesítést küldünk a bekötési vízmérő szerinti felhasználó / ház képviseletét ellátó részére is. A szolgáltatás
elszámolására vonatkozó szabályokat a közös képviselővel rögzítjük.
Szíves együttműködését előre is köszönjük!
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Az Ön vízszolgáltatója
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