A víz az élet forrása

Hírlevél
2012. – III. negyedév

Hôségriadó Csongrád megyében is
– vízosztás és párakapuk Szegeden
Szegeden az idei elsô hôség
riadó június 18-án kezdôdött,
a má
so
dik alig egy héttel
késôbb, ekkor a hôség miatt az
ország teljes területére másod,
majd
harmadfokú
figyel
meztetést adott ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat, ezért
az Önkormányzat elrendelte a
hôségriasztást.
A hôségriadók idôtartama
alatt a Vízmû igyekezett a
saját „eszközeivel” hozzájá
rul
ni a hô
ség elviselhetôbbé
tételéhez.
Szegeden ilyen még nem volt
– de úgy gondoltuk, hogy pára
ka
puk és egy-egy pohár friss
víz kellemes felüdülést jelent
het a városban lakók számára.
A gon
dolatot tett követte,
szakembereink elkészítették
és felál
lí
tottak 2 db páraka
put a Klauzál téren, illetve a
Mars téren, valamint vizet osz
tottunk a városban több hely
színen (a Klauzál téren, a Mars
téren, és az Aradi vértanúk
terén). Egy-egy mobil ivó kutat
is kihelyeztünk a Mars téren, a
Tarjáni víztorony téren, illetve
az Aradi vértanúk terén.
A nagy „sikerre” való te
kin
tettel elkészült a harmadik
párakapu is, amelyet a Szegedi
Szabadtéri Játékok bejáratá
hoz helyeztünk ki.
Mind a vízosztást, mind a
párakapuk felállítását hálá
san fogad
ták a szegediek.
A Klauzál téren közel 800 –
1 000 pohár vizet is adtunk
az arra járóknak, de sokan a
kulacsukat, magukkal ho
zott
palackot töltötték fel friss
vízzel.
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Játék
Az alábbi kérdésre válaszolók között 5 db vízmûves
ajándékcsomagot sorsolunk ki:
Mi a véleménye a vízosztásról és a párakapuk
kihelyezésérôl?
A nagyon jó kezdeményezés, szükség van rá
B	
jó a kezdeményezés, de igazából nincs rá
szükség
C

egyáltalán nincs szükség rá, felesleges

D

nem tudom/nincs véleményem

Ahhoz, hogy részt vehessen a sorsoláson, nem kell
mást tennie, mint kiválasztani a válaszokból az Önre
leginkább jellemzôt, és beküldeni a válasz betûjelét az
alábbi címre egy postai levelezôlapon, vagy e-mailben*:
Levelezôlapon:
Szegedi Vízmû Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
A levelezôlapra kérjük, írják rá: „Hírlevél játék”
E-mailen:
nyereményjatek@szegedivizmu.hu
e-mail tárgya: „Hírlevél játék”
Beküldési határidô: 2012. október 31.
A nyerteseket postán értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
Szegedi Vízmû Zrt.
*A játékban való részvétellel a játékban résztvevô ügyfelünk
hozzájárul, hogy a jövôben a Szegedi Vízmû Zrt. ajánlatokat,
tájékoztató anyagot küldjön számára, a megadott e-mail címre.
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Fogyasztó (tulajdonos, bérlô, egyéb jogcímen használó),
közös képviselô változások bejelentése
Fogyasztó változás bejelentését regisztrált ügyfeleink a
honlapon (online ügyfélszolgálaton) keresztül is megtehetik.
De lehetôség van a változások bejelentésére levélben is,
vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodánkon.
Honlapon keresztül a tulajdonosváltozás bejelentéséhez
szükséges az „adásvételi/bérleti szerzôdés” vagy a 30
napnál nem régebbi „tulajdoni lap” másolatának csatolása,
és az „Átadás – Átvételi jegyzôkönyv”, amely tartalmazza
a vízmérô állását az adatváltozás idôpontjában.
Öröklés esetén bekövetkezô tulajdonos változás
bejelentéséhez a „Hagyatéki végzés”, vagy a 30 napnál nem
régebbi „Tulajdoni lap” másolatának csatolása szükséges.
A változás bejelentését levélben is megtehetik ügy
fe
leink, ebben az esetben a levélhez csatolni kell az
„adásvételi/bérleti szerzôdés”, vagy 30 napnál nem régebbi
„tulajdoni lap” másolatát, valamint a változás idôpontjában
leolvasott mérôállást. Személyes ügyintézésnél elegendô
csak bemutatni ezeket a dokumentumokat.
Ha a közös képviselô változik, abban az esetben a vál
tozás bejelentését az új közös képviselônek kell megtennie
a lakógyûlési határozat/jegyzôkönyv bemutatásával.

Fizetési felszólítások, jogi ügyek,
vízkorlátozások kezelése
Ha fizetési felszólítót kapott tôlünk Ügyfelünk, abban
az esetben lehetôség van a felszólításban szereplô
egyenleg személyesen, illetve telefonon történô egyez
tetésére.
Amennyiben egyéb kérdése lenne a felszólítóval kap
cso
la
tosan, vagy nem ért egyet a felszólításban sze
replô adatokkal, akkor személyes ügyintézés során tud
egyeztetni munkatársainkkal.
Jogi, vagy vízkorlátozás alá helyezett ügyek ügyin
tézése kizárólag csak személyesen történhet.

Számla másolat, adatszolgáltatás,
igazolás kérése-kiadása
Abban az esetben, ha elveszik, vagy sérül az eredeti
számla, akár a honlapunkon (online ügyfélszolgálaton)
keresztül is kérhetnek számlamásolatot regisztrált
ügyfeleink. Az igény beérkezését követôen – egy héten
belül – levélben küldjük ki a kért számlamásolatot.
A számlamásolatok kiadása ügyfél azonosítónként évente
5 db-ig ingyenes. (5-nél több másolat kérésére térítés
ellenében, csak személyesen, az Ügyfélszolgálati Irodán
van lehetôség a másolatok díjának megfizetése esetén.)
A honlap mellett az ügyfélszolgálaton, vagy telefonon
keresztül is van lehetôség számlamásolat kérésére.
Igazolások kiállítására tulajdonos, vagy bérlô vál
to
zásakor, ill. hivatalos szervekkel való ügyintézés során
lehet szükség. Igazolást a fogyasztási adataikról, be
fi
ze
té
seikrôl, tartozásukról, folyószámla egyenlegükrôl
az Ügyfélszolgálati irodánkon személyesen, a személy
azonosságuk igazolását követôen kérhetnek ügyfeleink.
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„Nullás igazolás” igényüket regisztrált ügyfeleink a
honlapon (online ügyfélszolgálaton) keresztül is jelezhetik.
Ebben az esetben az igény beérkezését követôen – egy
héten belül – levélben küldjük ki a kért igazolást.

Ivóvízhálózat ellenôrzés, tisztítás – miért van
erre szükség, honnan értesülhetnek róla?
A Szegedi Vízmû Zrt. rendszeresen végez ivó
víz
hálózat ellenôrzési, tisztítási munkákat Szeged és Algyô
területén. Az ellenôrzést tisztítást (hálózat mosatását)
rend
szeresen, körzetek szerint, meghatározott ütem
terv szerint végezzük az ivóvíz hálózaton, hogy meg
elôzzük, illetve megszüntessük a vízben oldott ásványi
anyagok, pl. a vas lerakódását az ivóvízvezetékek falán.
Akkor is szükség van a vezetékhálózat átmosására,
amikor valahol valamilyen hibajavítást végzünk, vagy
pl. új bekötést építünk ki. Ilyenkor a javítási, bekötési
munkák végeztével ivóvíz biztonsági okokból elôírás
szerint elvégezzük az adott utcá(k)ban, városrészben
a hálózatöblítést.
A munkálatok idôtartama alatt átmeneti nyomás
csökkenésre és vízhiányra kell felkészülni, a víz zava
rossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas,
azonban minden esetben azt javasoljuk fogyasztóinknak,
hogy az érintett idôszakban – még a munkálatok
megkezdése elôtt – vételezzenek szükségleteiknek
megfelelôen ivóvizet. A vezetékhálózat ellenôrzésének
befejezését követôen rövid idôn belül visszaáll a
korábbiakban megszokott, kiegyensúlyozott vízellátás
és vízminôség.
Az ivóvízhálózat ellenôrzési, tisztítási munkálatok
idôtartama alatt vízfelhasználással üzemelô háztartási
gépek, mûszaki eszközök üzemeltetésére is fokozott
figyelmet kell fordítani.
Az éppen esedékes hálózat tisztítási munkálatokról
a Szegedi Vízmû honlapjáról, illetve a helyi médiából
tájékozódhatnak fogyasztóink: a helyi napilapban
közleményt jelentetünk meg (nagyobb körzetet érintô
munkálatok esetén), valamint közleményt küldünk
ki a helyi médiának. Az érintett területek közületi
nagyfogyasztóit személyesen, vagy telefonon is
értesítjük, illetve ha kis körzetre korlátozódik a hálózat
tisztítás, akkor munkatársaink a postaládákba bedobott
szórólapokon értesítik az érintett fogyasztókat.
Köszönjük a megértésüket, türelmüket!
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