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Társaságunk nagy hangsúlyt fektet – a minôségi
szolgáltatás mellett – a bizalomra épülô, színvonalas
fogyasztóközpontú szolgáltatás megvalósítására a
fogyasztói igényekhez és elvárásokhoz igazodva.
Mindez arra késztet bennünket, hogy különbözô
módon és eszközökkel segítsük elô a gördülékenyebb
ügyintézést. Az utóbbi évek során folyamatosan
szélesedett, frissült az Ügyfeleinkkel folytatott kommunikáció eszköztára is.

Ügyfélszolgálati Útmutató
Munkatársaink egy olyan kiadványt állítottak össze,
amellyel segíteni szeretnénk Fogyasztóinknak abban,
hogy ivóvíz szolgáltatással és szenny-, valamint csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos ügyeiket könnyebben
intézhessék.
Igyekeztünk ebben a kis füzetben összegyûjteni
mindazokat az információkat, amelyek hasznosak, megkönnyítik pl. a számlán való eligazodást, megtudható
belôle, hogy egy bizonyos ügy elintézéséhez milyen
dokumentumokra van szükség, esetleg ez az ügy
telefonon keresztül is intézhetô-e, vagy mindenképpen
szükség van a személyes megjelenésre, stb. Megtalálhatóak még benne elérhetôségeink is, a víziközmû
szolgáltatással kapcsolatos alapfogalmak, valamint a
víz minôségére vonatkozó adatok.
Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri majd Ügyfeleink tetszését, és hasznos segítség lesz az ügyintézés során.
A kiadványt megtalálhatják az ügyfélszolgálaton
a szórólaptartó állványokon, és az ügyfélszolgálati
pultoknál. Kérjük, ha bármilyen észrevételük, javaslatuk
lenne a tájékoztató anyaggal kapcsolatosan, ezt
jelezzék felénk, hogy minél jobban igazodni tudjunk
az Önök igényeihez!
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Honlap
Mivel az ügyfélmegkeresések jellege a telefonos
illetve az interneten keresztül történô kommunikáció
felé mozdul el, ezért egyik célunk ezeknek a területeknek a fejlesztése, korszerûsítése.
Ennek érdekében a közelmúltban sor került honlapunk mind tartalmi, mind formai megújítására, fejlesztésére. Az új, szándékunk szerint fogyasztóbarát
honlap leghangsúlyosabb eleme az ügyfélszolgálat.
A már bemutatott Ügyfélszolgálati Útmutató c.
kiadványunkhoz hasonlóan, azzal összecsengôen
igyekeztünk minél több olyan, ügyfeleket érintô, az
ügyintézés során hasznos információt összegyûjteni,
amelyek megkönnyíthetik az ügyintézést.
A jövôben a honlap fejlesztése tovább folytatódik
majd, s terveink között elsôdleges az akár otthonról is
megoldható ügyintézési lehetôség biztosítása.

van az ilyen jellegû építmények kivitelezésében.
Az elmúlt években – 2000 óta – számos állat
életterének kialakításában vettek részt munkatársaink,
laboratóriumunkban pedig rendszeresen vizsgáljuk a
parkban található élôvizek minôségi paramétereit, ezzel
is segítve a park mûködését.

Játék
Az alábbi kérdésre helyesen válaszolók között 5 db
vízmûves ajándékcsomagot sorsolunk ki:
Mióta segíti a Szegedi Vízmû a Vadasparkot?
A

1989 óta

B

2000 óta

C

2006 óta

www.szegedivizmu.hu

Jaguár kifutó átadása a Szegedi
Vadasparkban
2007. május 27-én, gyereknapon került sor a
Szegedi Vadasparkban a most elkészült legújabb
kifutó átadására, melynek lakói – egy fekete és
egy foltos jaguár – dél-amerikai ôshazájuk helyett
Németországból illetve a nyíregyházi állatparkból
érkeztek Szegedre.
A kifutó a Szegedi Vízmû Zrt. szakembereinek közremûködésével készült el, akiknek már nagy gyakorlata
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Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a sorsoláson,
nem kell mást tennie, mint beküldeni a helyes válasz
betûjelét az alábbi címre egy postai levelezôlapon:
Szegedi Vízmû Zrt.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
A levelezôlapra kérjük, írják rá: „Hírlevél játék”
Beküldési határidô: 2007. október 15.
A nyerteseket postán értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
Szegedi Vízmû Zrt.
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