Tájékoztatás
az egységes közszolgáltatói számlaképről

Víz- és csatorna közszolgáltatási számla
Tisztelt Felhasználónk!

Számla 1. oldala

Az alábbi tájékoztatóval a 2014. január 1-től érvényben lévő számlaformátumon való eligazodást szeretnénk segíteni. A számlamagyarázatban szövegesen mutatunk be minden olyan tételt, ami a számláján megjelenhet. Ha
a számlával kapcsolatban további kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk
munkatársai készséggel állnak rendelkezésére. (A számlamagyarázatban
látható számlakép illusztráció, az abban szereplő adatok csupán tájékoztató
jellegűek.)
1.
2.

A Szolgáltató neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma
KAVÍZ Kft. ügyfélszolgálatának és diszpécser szolgálatának elérhetőségei
(telefonszám, e-mail és honlap)
3. Számla típusának megnevezése. Részszámla, elszámoló számla, példánya, számla száma.
4. A számla fizetőjének neve és számlázási címe.
5. A Felhasználó KAVÍZ Kft. nyilvántartásában szereplő egyedi azonosítószáma (ügyintézés során ezen számra kell hivatkoznia), a felhasználó neve és
a felhasználási hely (fogyasztóhely) címe.
6. Elszámolási időszak az elszámoló számla esetében a két leolvasás közötti
időszak, míg részszámla esetében azon időszak melyre óraállás hiányában
becsült fogyasztás került kiszámlázásra. Itt jelenik meg a számla fizetendő összege és a fizetési határidő, mely időpontig a számla ellenértékének
beérkezése késedelmi kamat felszámítása nélkül történhet.
7. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény értelmében a kék színű kiemelt rovatban tájékoztatjuk az adott
számlázási időszakra vonatkozó megtakarítás értékéről, illetve a 2013.
július 1-je utáni összes megtakarításról.
Megtakarítási információ csak a lakossági fogyasztási helyek esetében
szerepel a számlán.
8. Vevő (Fizető) azonosító száma, neve, címe vagy közületi vevő esetén székhelyének címe és adószáma.
9. Szerződéses folyószámla száma, a számla sorszáma, a Vevő által választott fizetési mód, a számla teljesítésének időpontja, a számla kelte és az
igénybe vett szolgáltatás megnevezése.
10. A felhasználási helyre kiszámlázott vízmennyiség és/vagy elvezetett
szennyvíz mennyiség (részszámlánál a kiszámlázott, az elszámoló számlánál a részszámlákkal csökkentett mennyiség), valamint az árszabás szerinti besorolás (lakossági vagy közületi).
Számla 3. oldala

11. Számlatartalom részletezése:
– Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj: ivóvíz szolgáltatás havi alapdíja a számlázott időszakra.
– A vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj: a számlázott időszak mérő szerinti vagy óraállás hiányában becsült fogyasztását, valamint annak értékét tartalmazza.
– Szennyvízelvezetési alapdíj: szennyvíz szolgáltatás havi alapdíja a
számlázott időszakra.
– Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj: a számlázott időszakban a vízmérőre kiszámlázott vagy átalány mennyiség szennyvízelvezetésének értéke.
– Ivóvíz-szolgáltatás átalánydíj: mérő nélküli fogyasztóhelyre rendelet
szerinti havi átalány mennyiség és annak értéke.
– Részszámlákban elszámolt fogyasztással arányos ivóvíz és szennyvíz
díjak: az elszámolt időszakban kibocsátott részszámlákban kiszámlázott összes fogyasztás értéke kerül visszavonásra.
– Áthárított vízterhelési díj: a számlázott szennyvíz mennyiség után
fizetendő vízterhelési díj értéke.
– Vízdíj/csatornadíj az almérőkön: az almérőkre kiszámlázott mennyiség jóváírása (csak almérővel rendelkező bekötési mérők esetében).
– Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény %: a számlázott szennyvíz
mennyiség utáni jogszabályban meghatározott kedvezmény.
– Kerekítés: a nettó számlaérték és az ÁFA szorzatából adódó kerekítési eltérés.
– Bruttó számlaérték összesen: az elszámolási időszakra felszámított
díjak összértéke.
– Fizetendő összeget befolyásoló tételek: késedelmi kamat felszámítása, túlfizetés vagy támogatás összege.
– Fizetendő összeg: a fennmaradó fizetendő érték, mely a számla első
oldalán is szerepel.
– ÁFA összesítő: ÁFA alap és ÁFA összegének értéke.
12. A számla kibocsátását követően a Felhasználó szerződéses folyószámláján nyilvántartott követelés összege, mely tartalmazza a jelenlegi számla
összegét is.
13. Tájékoztató adatok: – Következő olvasás várható időpontja
– Fogyasztás megállapításának módja
(leolvasott, becsült, diktált, ellenőrzött)

