DEBRECENI VÍZMŰ Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Megrendelés
Vízmérő pontossági ellenőrző vizsgálatára
(az 58/2013.(II.05.) Kormányrendelet előírása alapján)
Megrendelő neve:………………………………………………………………………………………...
Szem. ig. szám:…………………………………..……………………………………………………….
Felhasználó neve:…………………………………………………………………………………………
Felhasználási hely:..................................................................................................... Tel.: …………........
Értesítési cím: …….................................................................................................... Tel.: ………….......
Felhasználói hely azonosító:…………………………………..
A vizsgálandó mérő gyári száma:……………………………..
típusa:…………………………………………….………..…..
átmérője:………………………………………….…………....
bekötési vízmérő / mellékvízmérő / telki vízmérő*
Megjegyzés: Amennyiben a vízmérő dimenzió Ø 13 -- Ø 40 közötti, a Debreceni Vízmű Zrt. biztosítja
a tasakot!
Az Ø 50-es dimenziótól a megrendelőnek lehetősége van a hitelesítő ládát 1 db lakattal lezárni!
A vízmérő pontossági ellenőrző vizsgálatára, a mérésügyről rendelkező 1991. évi XLV. törvény és a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 64. § (3), (9)-(12) bekezdéseinek előírásai az irányadók.
A Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Osztály (MMBO) jelzése alapján értesítjük az ügyfelet a hitelesítési eljárás időpontjáról.
Az MMBO „Hatósági bizonyítvány” a mérőeszköz pontossági ellenőrző vizsgálatáról nyomtatványt
állít ki, illetve küld meg a Zrt.-nek, a Zrt.pedig a megrendelőnek.
Fontos figyelmeztetés:
1. A pontossági ellenőrző vizsgálati eljárás megrendelése előtt a vitás ügyben szíveskedjen
egyeztetni ügyfélszolgálatunkkal.
2. Az MMBO a mérő pontossági ellenőrző vizsgálatát végzi el.
3. A vizsgálati eljárás időpontjától számított 8 munkanapon belül a felhasználó észrevételt tehet
ügyfélszolgálatunknál. Ennek elmaradása esetén a mérő bevizsgált állapot szerinti
megtekintésére a továbbiakban nincs lehetőség.
4. A vízmérő „Nem felelt meg” minősítése esetén a megrendelés időpontja előtt készített utolsó,
és azt követő számlákat módosítjuk az 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet előírása szerint. A
szolgáltatási díj a fogyasztásmérő tulajdonosát terheli.
5. A „Megfelelt” minősítése esetén a szolgáltatási díj a vizsgálatot kezdeményezőt terheli.
6. A pontossági ellenőrző vizsgálat költségeit a kezdeményező fél az 58/2013. (II.27)
Kormányrendelet 64/A.§ (4) előírása szerint megelőlegezi, amelynek költsége:
…….…………..Ft,- ………………………………………...……. befizetési bizonylat száma
mely összeget a megrendeléssel egyidejűleg kell befizetni ügyfélszolgálaton.
7. További vita esetén a Fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti eljárás kezdeményezhető.
Debrecen, 20… év …………….. hó ….. nap
………………………..……..
Szolgáltató
*A megfelelő rész aláhúzandó!

…………………………………
Megrendelő

