
Társaságunk szabványos, B mérési osztályú, távleol-

vasásra alkalmas (távadó fej fogadására megfelelő, 

de azt nem tartalmazó), szárazon futó, új mérőórákat 

szerel fel. 

A csere költsége nem tartalmazza az adott ingatlan bel-

ső hálózatán történő átalakítás, falbontás stb. költségét, 

illetve amennyiben ilyen szükséges, annak kivitelezését 

nem vállaljuk. Természetesen az esetleges problémákról 

a helyszínen tájékoztatjuk a Felhasználót.

Kérdés esetén kollégáink a lenti elérhetőségeken ren-

delkezésükre állnak.

2014. december

Tisztelt Felhasználó!
Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályoknak megfe-

lelően 2015.01.01-től csak Ön vagy állami/önkor-

mányzati tulajdonú társaság cserélheti le a lakásában 

található hideg vizes mellékvízmérő órát(kat). 

Amennyiben a cserét Ön bonyolítja le, a hideg vizes 

mellékvízmérő óra üzembe helyezését és plombálását 

csak a KAVÍZ Kft. végezheti el. Ezért a társaság Üzlez-

szabályzata alapján külön díjat kell fizetni.

Amennyiben az Ön mérőórája a nyolc éves hitelesítési 

időszakot figyelembe véve az adott év végén elveszíti a 

hitelességét, úgy év közben egy alkalommal külön tájé-

koztató levélben, egy alkalommal pedig a számlához 

csatolt figyelemfelhívó levélben tájékoztatjuk.

Ha a megjelölt időszak végéig nem történik meg a cse-

re (vagy nem történik időpontegyeztetés a csere idő-

pontjáról), úgy a hatályos jogszabályok szerint a szol-

gáltatási szerződést kénytelenek vagyunk felmondani, 

mivel ezen mérőkre számlát kiállítani nem lehetséges. 

A továbbiakban a fogyasztás a bekötési főmérő órán 

jelentkezik, azt a bekötési főmérőre szerződött felhasz-

náló felé kell rendeznie.

A cserét társaságunk a lehető legrövidebb 

időn belül, a kapacitást figyelembevéve el-

végzi. Időpontot a megadott elérhetősége-

ken és időpontban lehetséges egyeztetni.

A mérőórák cseréjének díja egységesen 

5 000 Ft (3 937 Ft + ÁFA) mérőóránként. Az ár tartal-

mazza a mérő óra árát és a plombálási díjat.

Tájékoztató
a mellékmérők cseréjével 
kapcsolatos változásokról

Központi ügyfélszolgálat:

Cím: 
 Kaposvár, Áchim A. u. 2.
 (Corso Irodaház – északi tömb – földszint)

Nyitva tartás: 
 Hétfő–szerda: 8:00 – 15:00
 Csütörtök: 8:00 – 20:00
 Péntek: 8:00 – 12:00 

Telefonos ügyfélszolgálat:
A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. telefonos 
ügyfélszolgálatának elérhetősége:

+36 (82) 528-580

Hívások fogadása: 
 Hétfő–szerda: 8:00 – 15:30
 Csütörtök: 8:00 – 20:00
 Péntek: 8:00 – 12:00


