Locsolási kedvezmény

Tájékoztatás a locsolási kedvezmény igénybevételéről.
Jelen nyomtatvány benyújtásával lakossági felhasználók részére, megadott felhasználási helyen árutermelést részben sem szolgáltató házikert öntözéséhez
felhasznált vízmenyiségre csatornadíj kedvezmény (továbbiakban: locsolási kedvezmény) igényelhető a KAVÍZ Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft. által csatornaszolgáltatással ellátott területeken, a csatornázott, de nyilvántartásba vett locsolási mellékvízmérővel nem rendelkező ingatlanokon.
A locsolási kedvezmény az 58/2013. (II. 27) Kormányrendelet szerint meghatározott május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául
szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka, mely a szennyvízelvezetés díjból kerül levonásra.
Locsolási kedvezmény az igénybejelentést megelőző időszakra nem érvényesíthető. Az április 15-ét követően benyújtott igények alapján a kedvezmény
érvényesítése a benyújtást követő év május 1-jétől szeptember 30-áig terjedő időszakban lehetséges.
A locsolási kedvezményt az egyszeri igénybejelentést követően évente nem szükséges megújítani, mely a következő években a teljes kedvezményes időszakra
elszámolásra kerül.

I. Felhasználási hely adatai
Felhasználó azonosító száma

Irányítószám

Település neve

Út, utca, stb.

Házszám

Helyrajzi szám

II. Felhasználó/igénylő adatai
Név
Születési hely

Születési dátum

Anyja neve

Telefonszám
e-mail

Adószám / nyilvántartási szám *

Lakcím/Székhely

Irányítószám

Település neve

Út, utca, stb.

Levelezési cím

Irányítószám

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Település neve

Út, utca, stb.

III. Nyilatkozat
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a I. pontban megjelölt felhasználási helyen házikerttel rendelkezem, mely árutermelést részben sem szolgál, a
locsolási célú ivóvíz-felhasználásra a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív vízbeszerzési lehetőséget nem veszek igénybe, valamint a fent közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
Nyilvántartásba vett locsolási vízmérővel nem rendelkezem. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a locsolási vízmérő nyilvántartásba vétele mellett döntök,
akkor a locsolási kedvezmény automatikusan megszűnik.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. az adatok valódiságát helyszíni kivizsgálás során előzetes értesítés nélkül ellenőrizhesse.
A locsolási kedvezmény alapját érintő feltételek változásáról köteles vagyok tájékoztatni a szolgáltatót.
A fenti nyilatkozat alapján figyelembe vehető locsolási kedvezmény a legközelebbi, kedvezményes időszakot tartalmazó számlában feltüntetésre kerül.
Posta, fax, e-mail útján történő benyújtás esetén a kedvezmény beállításáról írásos értesítést kérek:

Igen

Nem

Dátum

Igénylő aláírása

IV. Szolgáltató nyilatkozata személyes igénylés esetén
A I. pontban megjelölt felhasználási helyre a kedvezmény beállításra került.
A jogszabályi megfelelőség ellenőrzése miatt helyszíni kivizsgálás szükséges.

Dátum

Szolgáltató aláírása

További tájékoztatás és ügyintézés céljából kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz, akik munkanapokon hétfőtől szerdáig 8:30
és 14:30 óra, csütörtökön 8:00 és 20:00 óra, illetve pénteken 8:30 és 14:30 óra között a +36-82/528-580-as telefonszámon várják hívását. Postai elérhetőségünk:
7400 Kaposvár, Áchim András u. 2., fax: 82/529-999, e-mail: ugyfelszolgalat@kaviz.hu, honlap: www.kaviz.hu.

