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AKTUÁLIS AKCIÓINK 

 

Felhasználóink, ügyfeleink, ebben a menüpontban tehetik meg szolgáltatásunkkal kapcsolatos panaszaikat. 

   Felhasználóink ebben a menüpontban jelenthetik be a szolgáltatásunkkal kapcsolatos különböző műszaki problémáikat. 

Vízmérő állás bejelentése a diktálási időintervallumban a felhasználási hely száma illetve az ivóvízmérő gyári számának 

megadásával. Amennyiben a felhasználónk rendszeresen azonos telefonszámról kívánja rögzíteni a mérőóra állását, akkor a 
rendszer felismeri a telefonszámot és már felajánlja a gyári számot, melyhez már csak a megfelelő köbméter mennyiséget 
szükséges megadni és rögzíteni. 

 Felhasználónk felhívja társaságunk telefonos ügyfélszolgálatát, bebillentyűzi a felhasználási helyének megfelelő 

postai irányítószámot, majd az ügyintézés számlázási ügyekben menüt választja a 4-es gomb lenyomásával és bebillentyűzi 
felhasználó azonosító számát.  Az ügyintéző kapcsolását követően, a felhasználó közli, hogy regisztrálni szeretne a folyószámla 
egyenlegének lekérdezése érdekében. Munkatársunk a számlázásai rendszer segítségével ellenőrzi, hogy a telefonkészüléken 
látható felhasználó azonosító szám valóban a felhasználóhoz tartozik-e (név, személyes adatok, levelezési cím, felhasználási 
hely cím, vízmérő gyári szám), az ügyintéző a hívást átkapcsolja egy menüpontba (ügyfél regisztráció), ahol az ügyfél megadhat 
egy 4 számjegyű azonosítót (PIN kód), amely segítségével a későbbiekben az egyenleg lekérdezés szolgáltatást igénybe veheti 
a nap 24 órájában. 

              Felhasználónk felhívja társaságunk telefonos ügyfélszolgálatát, bebillentyűzi a felhasználási helyének megfelelő 

postai irányítószámot, majd a 3-as menüponton belül a 2 pont kiválasztásával és a felhasználó azonosító szám segítségével 
kérhet üres csekket, legutóbbi számlájának összegéről szóló csekket, vagy felhasználó által meghatározott összegről szóló 
csekket. 
             Felhasználónk felhívja társaságunk telefonos ügyfélszolgálatát, bebillentyűzi a felhasználási helyének megfelelő 

postai irányítószámot, majd a 3-as menüponton belül a 3 pont kiválasztásával és felhasználó azonosító számának segítségével 
kérhet meghatározott tájékoztatókat, nyomtatványokat, melyeket társaságunk a felhasználó értesítési címére postai úton 
eljuttat. 

Ügyintézés számlázási ügyekben, felhasználó azonosító számmal rendelkező felhasználóink részére telefonos 

ügyfélszolgálati munkatársaink segítségével. 

Telefonos ügyfélszolgálatunk munkarendjéről. 

Ügyintézés műszaki ügyekben (ivóvíz és/vagy szennyvíz bekötés valamint mellékvízmérő és locsolási vízmérő létesítése, 

közműnyilatkozat, közműegyeztetés, építési és egyéb engedélyek) telefonos műszaki ügyintéző munkatársaink segítségével. 

 Felhasználónk felhívja társaságunk telefonos ügyfélszolgálatát, bebillentyűzi a felhasználási helyének megfelelő postai 

irányítószámot, majd a 8-as menüpont kiválasztását követően társaságunk a következő tájékoztatók meghallgatására nyújt 
lehetőséget. 

1. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE. 

2. HOGYAN KELL A BEKÖTÉSI ÉS MELLÉKVÍZMÉRŐ FELHASZNÁLÓJÁBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁST BEJELENTENI? 
3. MELYEK A FELHASZNÁLÓK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI. 
4.          MIT TEHET A VÍZMÉRŐK FAGY ELLENI VÉDELME ÉRDEKÉBEN? 
5.              VÍZMÉRŐK ÉS HITELESSÉGI IDEJÜK, VALAMINT A RENDKÍVÜLI HITELESÍTÉS 
6.              SZÁMLÁZÁS 
7.              KÉSEDELMES SZÁMLAKIEGYENLÍTÉS KÖVETKEZMÉNYEI. 
8.            LOCSOLÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK. 
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