
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Fogyasztói szám:
(a Szolgáltató tölti ki)

Szerződés szám:
(a Szolgáltató tölti ki)

I. Szerződés típusa

Lakossági főmérő Lakossági mellékmérő Közületi főmérő Közületi mellékmérő

Szennyvíz-szolgáltatás Locsolási mellékmérő Telki vízmérő

II. Szerződéskötés jogcíme

Tulajdonos (kizárólagos) Résztulajdonos Közös képviselő Bérlő

Egyéb jogcímen használó

III. Szerződő adatai

Név:

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve: Telefonszám:

Cégjegyzék szám: Telefonszám:

KSH szám: E-mail:

Nyilvántartási szám: Adószám:

Lakcím/székhely:
Irsz: Település:

Út/utca/stb.:

Levelezési cím:
Irsz: Település:

Út/utca/stb.:

IV. Felhasználási hely adatai

Cím:
Irsz: Település:

Út/utca/stb.:

Helyrajzi szám:

Új mellékmérős közszolgáltatási szerződés esetén a FŐMÉRŐ-re szerződött nyilatkozata mellékelve

V. Felek egyéb megállapodásai



VI. Felhasználási hely műszaki paraméterei

Főmérő 1 Főmérő 2 Mellékmérő 1 Mellékmérő 2 Mellékmérő 3 Mellékmérő 4 Mellékmérő 5

Gyári szám

Átmérő

Hitelesítés éve

Mérőállás (m³)

Típus

VIPAK száma

VIPAK száma

Szolgáltatási pont meghatározása

Felhasználható napi mennyiség (m³) ivóvíz: tűzivíz: szennyvíz:

VII. Fizetési mód

A Felhasználó a számlát a Szolgáltató által küldött készpénz-átutalási megbízás (postautalvány) felhasználásával egyenlíti ki.

A Szolgáltató csoportos beszedési megbízást állít ki az alábbiakban megnevezett pénzintézetnél vezetett számla ellen.
A Felhasználó vállalja, hogy a számla teljesítésének dátumáig a pénzintézetet felhatalmazza a megbízás teljesítésére.

A Felhasználó a számlát átutalással egyenlíti ki az alábbiakban megnevezett pénzintézetnél vezetett folyószámláról.

Pénzintézet neve:

Számlaszám: - -

VIII. Tulajdonos adatai

Név:

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve: Telefonszám:

Cégjegyzék szám: Telefonszám:

KSH szám: E-mail:

Nyilvántartási szám: Adószám:

Lakcím/székhely:
Irsz: Település:

Út/utca/stb.:

Levelezési cím:
Irsz: Település:

Út/utca/stb.:

Záradék

Szerődési feltételek

Kelt:

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Szerződő
(III. pont szerint)

Tulajdonos
(VIII. pont esetén, ha a tulajdonos és a szerződő nem azonos)
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