SZÁMLAMAGYARÁZAT
2.

Víziközmű-szolgáltatás 2. részszámla
1. sz. eredeti példány
1 / 4 oldalszám

10.
11.

000001

1.

Minta Név
Minta Helység
Minta utca 14 Hrsz:865
6726

8.

2014.02.11-2014.04.04

Fizetendő összeg:
Fizetési határidő:

20 780 Ft
2014.05.05.

Ügyfél azonosító száma:
Felhasználó neve:
Felhasználó címe:
Felhasználási hely címe:

U01234567
Minta Név
6726 Minta Helység, Minta utca 14
Hrsz:865
6726 Minta Helység, Minta utca 14
Hrsz:865

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása
- ebben az elszámolt időszakban:
- 2013. július 1-je óta összesen:
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

23 063 Ft
2 307 Ft
12 571 Ft

Hiv.sz:12345678910
H.idő:2014.05.05
F.a:012345678910

9.

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Víz 34 m3
Szennyvíz 34 m3
Víz: Lakossági díj; Szennyvíz: Lakossági díj

Mérőállás
Elszámolt
(induló, záró) mennyiség és
mértékegység

10402805-28021294-00000000
Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
6720

14.

17.

Tétel megnevezése

Elszámolt
időszak

Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj
5441930153 számú
vízmérőn mért ivóvíz
fogyasztással arányos díj
5441930153 Elvezetett
mennyiséggel arányos
szennyvízdíj
Áthárított vízterhelési díj
Rezsicsökkentés miatti
korrekció
Kerekítés
Bruttó számlaérték összesen*
Késedelmi kamat
Fizetendő összeg

2014.03.01-2014.04.30
2014.02.11-2014.04.04

307 -

2 hó
34 m3

368,91 Ft/hó
141,93 Ft/m3

737,82
4 825,62

27
27

937,03
6 128,54

2014.02.11-2014.04.04

307 -

34 m3

313,65 Ft/m3

10 664,10

27

13 543,41

2014.02.11-2014.04.04
-

-

34 m

3,42 Ft/m

116,28
-0,79

27
27

147,68
-1,00

-

-

27

-0,01
20 756,24,20 780,-

3

Nettó díj
(Ft)

3

ÁFA
(%)

0,00

Bruttó díj
(Ft)

AHK

ÁFA összesítő (Ft)
Tétel megnevezése
Víziközmű-szolgáltatás
Számla összesen:

ÁFA%
27

Nettó érték (Ft)
16 343,03
16 343,03

20.

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 20 780 Ft

22.

Fogyasztás megállapításának módja: becsült fogyasztás

ÁFA
4 412,62
4 412,62

18.
19.

Bruttó érték (Ft)
20 755,65
20 755,65

Tájékoztató adatok:
*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 1-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget
tartalmazza.

21.

Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja:
Várható leolvasás:
2014.06.02-2014.06.10
Mérőállás bejelentés: 2014.06.02-2014.06.10
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23.
24.

Jelenlegi számla késedelmi kamatrészletezése a U01234567 6726 Minta Helység, Minta utca 14 Hrsz:865 felhasználási helyre.
Hivatkozási szám

Számlaszám

K.KAMAT/201400013419

Esedékesség

4496754214

Számítási alapja Ft

2014.03.17

26 586

Kezdő dátum

Befizetési dátum

Késedelmes napok

Kamat %

2014.03.20

2014.03.31

11

3,00

Kamat összeg Ft
24,-

Tájékoztatjuk, hogy a számlarészletező alatt feltüntetett folyószámla-egyenlege a kiegyenlítetlen víz- és szennyvízelvezetési díjszámlák és a
számlában elszámolt késedelmi kamat tételeit tartalmazza a felhasználási helyre vonatkozóan.

12345678910
2014.05.05
012345678910

10402805-28021294-00000000
Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
6720

Nettó egységár
és
mértékegység

Teljesítés időpontja: 2014.05.05.
Számla kelte:
2014.04.16.
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

Tisztelt Ügyfelünk!

25.

Az itt elhelyezett QR kód az Ön részére kibocsátott számla- és befizető azonosító adatokat tartalmazza, segítségével jelenlegi
számláját gyorsan és egyszerűen, sorban állás nélkül egyenlítheti ki.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, töltse le „okostelefonjára” a MasterCard Mobile alkalmazását, kövesse a regisztrációs
folyamat lépéseit, majd visszaigazolást követően a kód lefotózásával fizetési műveletet kezdeményezhet számlájának kiegyenlítésére.
Bővebb információ: www.szegedivizmu.hu

26.
27.

Csoportos beszedési megbízással történő számlakiegyenlítés indítása érdekében, kérjük, töltse le honlapunkról az ehhez szükséges felhatalmazást,
majd kitöltve, aláírással ellátva juttassa vissza Társaságunkhoz. A felhatalmazás ügyfélszolgálatunkon személyesen is kitölthető.
Amennyiben számláját átutalással egyenlíti ki, kérjük, a közleményben a következő adatokra hivatkozzon:
Számla sorszám: 12345678910, folyószámla azonosító: 012345678910.
Műszaki hibabejelentés:
naponta 0-24 óráig telefonon: 62/55-88-55; 06/80/82-88-82
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő, kedd, csütörtök:
Szerda:
Péntek:

8:00 - 16:00
8:00 - 20:00
8:00 - 12:00

Mellékvízmérők műszaki átvételének időpont egyeztetése:
Ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon a 62/55-88-55 számon.

Pénztári órák:
Hétfő, kedd, csütörtök:
Szerda:
Péntek:

8:00 - 16:00
8:00 - 19:30
8:00 - 12:00

1
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4.

Árszabás:

13.

12.

15.

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
06/62/55 88 55; 06/62/55 88 00
ugyfel@szegedivizmu.hu
www.szegedivizmu.hu

Elszámolt időszak:

012345678910
12345678910
csekk

Elszámolt mennyiség:

16.

5.
6.
7.

Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Fizetési mód:

3.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Cím:
Telefon/fax:
E-mail:
Honlap:

012345678910
Minta Név
6726 Minta Helység, Minta utca 14

1

Szolgáltató neve:
Szegedi Vízmű Zrt.
Címe:
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88
12634048-2-06
Adószáma:
Bankszámlaszáma: 10402805-28021294-00000000

3 / 4 oldalszám
Folyószámla azonosító száma:
Vevő (fizető) neve:
Vevő (fizető) címe:

1. oldal
1.	A Szegedi Vízmű Zrt.-re vonatkozó adatok, információk, a bankszámlaszám. Átutalás esetén
kérjük, erre a bankszámlaszámra utaljon.
2.	A számla típusára és terjedelmére vonatkozó információ.
3.	A számla kézbesítési helye.
4.	A felhasználási helyre vonatkozó ügyfél azonosító szám, a felhasználó és a felhasználási hely
adatai. Személyes, írásos és telefonos ügyintézés esetén, kérjük, az ügyfél azonosító számra
hivatkozzon!
5.	A számlában elszámolt fogyasztási időszak.
6.	A számla fizetendő összege. Az időszaki számla értéke, vagy a számla esetleges „túlfizetéssel”
csökkentett és/vagy késedelmi kamattal növelt összege.
7.	A számla fizetési határideje. Az az időpont, ameddig a számla értékének a szolgáltató számlájára
kell érkeznie.
8.	
Rezsicsökkentés: a számla értéke rezsicsökkentés nélkül, illetve a rezsicsökkentés
eredményeképpen jelentkező megtakarítás összege az elszámolt időszak vonatkozásában,
valamint 2013. július 1-től összesen.
9.	Befizetési csekk helye, egyéb fizetési mód esetén a befizetésre vonatkozó információ.
3. oldal
10.	A folyószámla azonosító a számlák és befizetések nyilvántartási azonosítója. Személyes, írásos
és telefonos ügyintézés esetén erre a számra is hivatkozhat. Vevő, fizető azonosító adatok
(gazdálkodó szervezetek esetén adószám és/vagy csoportazonosító szám).
11.	A szerződéses folyószámla azonos a folyószámla azonosító számmal.
12.	A számla sorszáma és az Ön által választott fizetési mód.
13.	A számla teljesítési és kibocsátási dátuma.
14.	A nyújtott szolgáltatás megnevezése: a víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatás a víziközműszolgáltatás részei.
15.	Elszámolt mennyiség: az adott számlában számlázott összes szolgáltatási mennyiség
16.	Árszabás: A felhasználási helyre a szerződésben megállapított szolgáltatási díjkategória.
17.	Számlarészletező adatok: alapdíj sorok, vízszolgáltatásra vonatkozó sorok, szennyvíz-szolgáltatásra
vonatkozó sorok, vízterhelési díjra vonatkozó sorok és mindezek összesített értéke.
18.	Előző, késedelmesen befizetett számlát érintő késedelmi kamat összege. (Abban az esetben
szerepel a számlán, amennyiben van ilyen jogcímen nyilvántartott összeg.)
19.	A számla ÁFA összesítője: a kibocsátott számlában az ÁFA kötelezettség részletezése.
20.	A felhasználási helyre a számla készítését követően nyilvántartott víz- és szennyvízelvezetési díj,
valamint a számlában elszámolt késedelmi kamat egyenlegét jelző tájékoztató információ.

Tájékoztató adatok
21.	A rezsicsökkentésre vonatkozó tájékoztató információ.
22.	
Fogyasztás megállapításának módja: a számlában elszámolt fogyasztás alapjául szolgáló
információ.
23.	A felhasználási helyre vonatkozó várható leolvasási és mérőállás bejelentési időpontok. Kérjük,
ebben az időszakban jelentse be mérőállását vagy tegye lehetővé munkatársunk számára a
mérőhöz való hozzáférést.
4. oldal
24.	Késedelmi kamatrészletező tábla. (A korábbiakban késedelmesen kiegyenlített számlák után
számított késedelmi kamat összetételét bemutató információs tábla. Abban az esetben szerepel
a számlán, amennyiben a számlában késedelmi kamatot érvényesítettünk.)
25.	QR kód: a csekkes fizetési módú számlákon elhelyezett, az adott számla befizető azonosítóit
tartalmazó kód. A kód okos telefonnal történő lefotózását követően a számla gyorsan és
egyszerűen kiegyenlíthető.
26.	Egyéb, nem csekkes számla befizetését segítő információ.
27.	Általános tájékoztató sorok: közérdekű, az ügyfelek tájékozódását segítő információk.
A számlán alkalmazott, a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezések magyarázata:
1.	
Elszámoló számla: Leolvasási adatokon, vagy átalánymennyiségen alapuló számla, amely
tartalmazza az adott elszámolási időszakban keletkezett részszámlák levonását is. A felhasznált
vízmennyiség megállapítása szolgáltatói és/vagy felhasználói fogyasztásmérő leolvasáson
alapulhat.
2.	
Részszámla: Leolvasási adatok hiányában, a felhasználási hely előző 12 havi fogyasztásából
számított átlagmennyiség alapján kiállított számla. A felhasználó kezdeményezheti az
átlagmennyiség módosítását.
3.	
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj: a víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj
4.	
……. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj: a mérő gyári száma szerinti
ivóvíz fogyasztás mennyiségének részletező sora.
5.	
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj: az ivóvízfogyasztással arányosan számított
szennyvízdíj részletező sora.
6.	
Áthárított vízterhelési díj: a 2003. évi LXXXIX törvény által előírt környezetterhelési díj, a
szennyvízkibocsátás mértékével azonos mennyiségben elszámolva.
7.	
Részszámlában elszámolt díjak: az elszámoló számlában levonásra kerülnek a korábban
kibocsátott részszámlákban már érvényesített számlatételek.
8.	
Mellékmérőkön elszámolt díjak: a számlából levonásra kerülnek bekötési vízmérőhöz
kapcsolódó hiteles mellékvízmérőkön elszámolt fogyasztás arányos díjak.
9.	
Rezsicsökkentés miatti korrekció: a rezsicsökkentés során előírt százalékos megtakarítás
érdekében biztosított további kedvezmény a kerekítésből adódó eltérések ellentételezésére
10.	
Kerekítés: A számla tételsorok bruttó értékének összesítése és a számla bruttó összege közötti
eltérés ellentételezésére szolgáló összeg.

Környezetbarát papíron!
Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.,
Tel.: (62) 55-88-55, Fax: (62) 55-88-00,
E-mail: vizmu@szegedivizmu.hu,
Honlap: www.szegedivizmu.hu

Ügyfélszolgálat: (62) 55-88-55
Műszaki hibabejelentés: 06 (80) 82 88 82

