HIDEG VIZES
MELLÉKMÉRŐCSERE
(Nyíregyháza, Mátészalka)
2016. évben az Ön lakásában beépített hideg vizes mellékmérő törvényben előírt 8 év hitelesítési ideje lejár.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló hatályos rendelkezések értelmében a saját tulajdonában lévő mellékvízmérő
beszereléséről saját költségére Önnek szükséges gondoskodnia, mellyel a továbbiakban is élvezheti az egyedi mérés
alapján történő elszámolás előnyeit.
Társaságunk, mint az Ön vízszolgáltatója az érvényben lévő jogszabályoknak és a felhasználói igényeknek eleget téve
szervezi évek óta a mellékvízmérő cserét.
Ön az alábbi lehetőségek közül választhat:
 Társaságunk által ajánlott
A Társaságunk által felkínált távleolvasásra alkalmas AQUARIUS RS típusú mérő beépítése, mely megfelel a kor
technikai követelményeinek. A távleolvasás Önnek biztonságot, kényelmet nyújt, valamint pénzt, időt és
fáradságot takaríthat meg.
- A Társaságunkkal szerződést kötött vállalkozók egyike előzetes értesítés után felkeresi Önt és a lejárt
hitelesítésű mérőjét érvényes hitelesítésű, rádió modullal ellátott vízmérőre cseréli. A rádió modult a piaci
árhoz képest akciósan, 50% kedvezménnyel tudjuk biztosítani, így a csere díja 10.800 Ft vízmérőként, mely
számla ellenében a vállalkozó részére fizetendő.
- A távleolvasásra vonatkozó ajánlatunk kevesebb az ország nagyvárosaiban fizetendő alapmérő áránál.
- Ebben az esetben a számlázás 2 havonta, tényleges leolvasás alapján történik.
- A továbbiakban nem keresi fel Önt a vízmérő leolvasó, mert a leolvasás az ingatlanba történő bejutás nélkül
történik, így Önnek többé nem kell mérőállást diktálnia.
- A rádió modulos vízmérő beépítésével – mely biztosítja a pontos leolvasást – a társasházban teljes rádió
modulos mérés esetén érvényesülhet a megállapodás nélküli mellékmérők szerinti elszámolás.
- Ebben az esetben a mérőre 2 év, a szerelési munkára 1 év garanciát vállalunk.
A Társaságunk által felkínált AQUARIUS S típusú alapmérő beépítése, melyre utólag is beszerelhető a távleolvasást
biztosító rádió modul.
- Ebben az esetben a csere díja 5.100 Ft vízmérőként, mely számla ellenében a vállalkozó részére fizetendő.
- A leolvasás évente történik, az előző évi fogyasztás alapján 2 havonta részszámla készül.
- Ebben az esetben a mérőre 2 év, a szerelési munkára 1 év garanciát vállalunk.
A Társaságunk által szervezett mellékvízmérő csere nem kötelező, viszont a lakóközösség és a víziközmű-szolgáltató
közös érdeke az egységes, minden felhasználó számára elfogadható megoldás, melyhez feltétlenül szükséges az Ön
aktív, segítőkész közreműködése.
 Saját kivitelezésben megoldott mérőcsere
- Ebben az esetben a mérőcsere költségén túl, az üzembe helyezés költségét lakásonként 3.200.-Ft-ot a
szolgáltatónak kell megfizetnie.
Ha a mérőt nem cserélteti le.
- Ebben az esetben – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 84. § (7a) bekezdése alapján – 2016.12.31-én a
mellékszolgáltatási szerződés megszűnik.
Szíves együttműködését előre is köszönjük!
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Az Ön vízszolgáltatója
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