Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.
Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A
Telefon: 93/509-540

Adatfelvevő neve:

Adatfelvétel időpontja:

20

év

hó

nap

óra

perc

VÁLTOZÁS BEJELENTŐ LAP
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! (A *-gal jelölt rovatok kitöltése nem kötelező.)

1. Felhasználási hely adatai
Felhasználási hely:

település

A fogyasztásmérő átvállalásának időpontja:
Felhasználási hely azonosító száma

20

év

utca/tér/köz
hó

hsz.

nap

Vízmérő gyári száma

Mérőállás az átadás napján
m3
m3
m3
m3

2. Régi felhasználó (számlafizető) adatai
Felhasználó státusza:

tulajdonos

bérlő

Számlázási kód:
Név:
Új címe:

isz

település

Születési hely:

Születési idő:

Születési neve:

Anyja neve:

Személyi igazolvány száma:

Telefonszám*:

utca/tér/köz
év

hó

hsz.
nap

Nem magánszemély esetén
Név:
Új címe:

isz

település

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Képviselő neve:

Telefonszám*:

Székhelye:

isz

település

utca/tér/köz

hsz.

utca/tér/köz

hsz.

3. Új felhasználó (számlafizető) adatai
Felhasználó státusza:

tulajdonos

bérlő

Felhasználás jellege:

lakossági

nem lakossági

Számlafizetés módja:

készpénz

csekk

Szolgáltatás tárgya:

ivóvíz

szennyvíz

Alapdíjtípus:

normál

öntözővíz

csoportos beszedés

átutalás

tűzivíz

zártkert

A felhasználási helyen folytatott tevékenység megnevezése:
Név / cégnév:
Magánszemély esetén
Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési idő:

Személyi igazolvány száma:

Telefonszám*:

Bankszámlaszám:

-

E-mail cím:

év

hó

nap

@

Levelezési név:
Levél cím:

isz
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utca/tér/köz

hsz.
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Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.
Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A
Telefon: 93/509-540

Nem magánszemély esetén
Adószám:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

-

-

Képviselő neve:

Telefonszám*:

E-mail cím*:

@

Tervezett napi napi vízigény:

m³/nap

Tervezett napi szennyvízigény:

m³/nap

Levelezési név:
Levél cím:

isz

település

utca/tér/köz

hsz.

4. Tulajdonos adatai, amennyiben bérlő az új felhasználó
Név / cégnév:
Magánszemély esetén
Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési idő:

Személyi igazolvány száma:

Telefonszám:

Bankszámlaszám:

-

év

hó

nap

-

E-mail cím*:

@

Levelezési név:
Levél cím:

isz

település

utca/tér/köz

hsz.

utca/tér/köz

hsz.

Nem magánszemély esetén
Adószám:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

-

-

Képviselő neve:

Telefonszám*:

E-mail cím*:

@

Levelezési név:
Levél cím:

isz

település

5. Bejelentéskor a szolgáltató nyilvántartása szerint a felhasználási helyen
kiegyenlítetlen tartozás van, melynek összege:
Alulírottak nyilatkozunk, hogy a tartozást a

Ft
korábbi felhasználó

nincs tartozás

az új felhasználó egyenlíti ki.

NYILATKOZATOK
1. Az új tulajdonos tudomásul veszi, hogy jelen változás bejelentése csak hiteles tulajdont igazoló okirattal (adás-vételi szerződés,
tulajdoni lap, halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki végzés, stb.) együtt érvényes.
2. Amennyiben a bejelentő az ingatlan bérlője, tudomásul veszi, hogy jelen változás bejelentése csak az ingatlan tulajdonosának
aláírásával együtt érvényes.
3. Az aláírók tudomásul veszik, hogy amennyiben a bérlő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a tulajdonos köteles a díjhátralékot
kiegyenlíteni.

,

20

év

hó

nap

Bünetőjogi felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy jelen változás bejelentőn feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

régi felhasználó

új felhasználó

bérlő esetén tulajdonos
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