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Március 22. – Ez a nap a Víz Világnapja 1993. óta, az
ENSZ határozata alapján. A jeles nap alkalmat ad arra,
hogy világszerte felhívjuk a figyelmet a vízre, annak a
mindennapi életben betöltött szerepére, a vízkészletek
megóvásának fontosságára.
A Szegedi Vízmû hagyományosan Nyílt Napokon
várta az érdeklôdôket az – ilyenkor ingyenesen
látogatható – Szent István téri víztoronyba, március
24–25-én.
Az állandó kiállítások – a szikvíz, a fizika története
– mellett „Csongrád megyei épületek megjelenése
a ruházaton” címmel a szegedi Kossuth Zsuzsanna
középiskola divat és stílustervezô diákjainak kiállítását
tekinthették meg, valamint Szeged panorámájában is
gyönyörködhettek a látogatók.
A nyáriasan meleg hétvégén több ezren voltak kíván
csiak a szegediek kedvenc víztornyára, ahol játékkal,
tájékoztató kiadvá
nyok
kal és a Király-Kônig Péter
Zeneiskola tanulóinak Víz Világnapi kon
cert
jé
vel is
vártuk a látogatókat.
A Vadasparki és a Fü
vész
ker
ti, valamint az Anna
Fürdôi programokon kívül látogatható volt a Vízügyi
emlékhely is, emellett iskolai vetélkedôk színesítették
a városi Víz Világnapi rendezvények sorát.
Pingvinház átadás a Szegedi Vadasparkban
Ezen a hétvégén, március 24-én került sor a
Vadasparkban a pingvinház ünnepélyes átadására. A
pápaszemes pingvinek lakóhelyét Dr. Botka László,
Szeged polgármestere, Istókovics Zoltán, a Szegedi
Vízmû vezérigazgatója, valamint Veprik Róbert, a
Szegedi Vadaspark igazgatója adták át.
Ebbôl az alkalomból a Vízmû örökbe fogadta a
pingvinház egyik lakóját, Kowalskit.

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

Szolgáltatásainkra vállalt garancia
Mint víziközmû-szolgáltatónak, leg
fontosabb feladatunk, hogy az egész
ségügyi és környezetvédelmi elôírá
soknak minden szempontból megfelel
jünk, egészséges, jó minôségû ivóvi
zet szolgáltassunk, szenny- és csapa
dékvizét elvezessük és erre garanciát
vállaljunk.
Társaságunk ennél többre törekszik, ezért május elejé
tôl a Szegedi Vízmû Zrt. további garanciát vállal szolgál
tatásaival összefüggô tevékenységeire, azok minôségi
teljesítésére.
Szigorú minôségi mutatók felállításával igyekszünk
ügyfeleink igényeit maradéktalanul kielégíteni, melyeket
teljesítményünk javítása érdekében folyamatosan
mérünk, elemzünk.
Amennyiben nem akkor, nem úgy és nem azt a szol
gáltatást kapja ügyfelünk, amit rendelt vagy kért, vagy
ami a szerzôdés szerint jár neki, „vigaszdíjjal”, 1 db
vadasparki családi belépôvel enyhítünk bosszúságán.
Ügyfeleink jogos elvárása, hogy
• mérôvel ellátott ingatlan esetén a vízellátás a
szolgáltatási igény beérkezését követô munkanapon
megkezdôdjék;
• a bekötési szolgáltatásokra az ügyfél kérésétôl, vagy
az ingatlan állapotfelmérésétôl számított 8 napon
belül árajánlatot adjunk (a hozzájáruló nyilatkozat
elkészültét követôen);
• elfogadott árajánlat után, a megbeszélt idôpontban
kezdjük meg a munkát (igény szerint az ügyfél jelen
létében), amely legkésôbb a hatósági engedélyezést
követô 15 napon belül készüljön el;
• a személyes találkozó céljából elôre egyeztetett
idôpontot tartsuk be (az idôtartam 2 óra);
• a mûszaki hibák, vészhelyzetek elhárítására éjjelnappal álljunk készen, a bejelentett esetekre 2 órán
belül reagáljunk;
• postán érkezett kérdéseikre a beérkezést követô 15
napon belül, az e-mailben érkezett levelekre 3 napon
belül válaszoljunk;
Célunk, hogy szolgáltatásunk színvonalának növelése
érdekében, de ügyfeleink megelégedésére teljesítsük
vállalásainkat.

Hibabejelentés: (62) 420-155, 06 (80) 82 88 82

Ne feledje!
Egyszer a vízmérôk szavatossága is lejár!
10 % kedvezményt adunk azoknak a
fogyasztóinknak, akiknek ez év végén
jár le* a mellékvízmérôjük hitelessége,
de nem várnak, hanem 2012. július
31-ig megbízzák a Szegedi Vízmû Zrt-t
a vízmérôjük cseréjével.
Bôvebb információ:
www.szegedivizmu.hu
*Minden érintett fogyasztónkat
levélben tájékoztatjuk a mellékmérô
cseréjének esedékességérôl.

A kutatás fôbb kérdései
• vízszolgáltatás értékelése – közüzemi szolgáltatá
sokkal kapcsolatos elégedettség, vízszolgáltatással
kapcsolatos elégedettség, vízhasználati szokások;
• ivóvízzel kapcsolatos percepciók, attitûdök – ízzel,
illattal, tisztasággal, keménységgel kapcsolatos
elégedettség, vízminôség értékelése, árpercepciók;
• ivóvíz imázsa – vezetékes víz vs. palackozott víz,
ivóvízzel kapcsolatos hiedelmek, tévhitek.
Milyen gyakran iszik Ön közvetlenül vezetékes ivóvizet?
A gyakorlatban a hazai nagykorú lakosság 85%-a
fogyaszt több-kevesebb rendszerességgel közvetlenül
vezetékes ivóvizet.
15%

Késedelmi kamat a számlán
27%
Lakossági ügyfeleink víz- és szennyvízelvezetési
számláin 2012. április hótól késedelmi kamatot
tüntetünk fel abban az esetben, amennyiben az
ügyfél elôzô számláját késedelmesen egyenlítette ki.
A késedelmes befizetések kamatát ezen túl a számla
fizetendô összege tartalmazza.
A korábbiakban a késedelmi kamatterhelést évente
egy alkalommal, külön levélben postáztuk az érintett
fogyasztóknak, azonban az egész éves kamat egyösszegû
befizetése sok esetben nehézséget okozott.
A számlák határidôre történô kiegyenlítésével
elkerülhetô a kamatfizetési kötelezettség, ezért kérjük,
minden esetben vegye figyelembe a számlán feltüntetett
fizetési határidôt.
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A Szegedi Vízmû Zrt. locsolási kedvezményt biztosít
az azt igénylô fogyasztók számára, mely következtében
április 1-tôl szeptember 30-ig, a locsolási célra használt
vízért – meghatározott feltételek teljesülése esetén –
nem kell szennyvízelvezetési díjat fizetni. A locsolási
kedvezményre jogosultak körérôl, a kedvezményes
idôszak meghatározásáról és minden egyéb fontos
tudnivalóról ügyfélszolgálati irodánkon, valamint
honlapunkon tájékozódhatnak az érdeklôdôk.

Kutatás az ivóvízrôl
A Magyar Vízközmû Szövetség A fenntartható élet
módot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönzô kampányok (szemléletformálás, informálás,
képzés) c. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
pályázati konstrukció kapcsán végeztetett 2011 végén
egy helyzetfelmérô kutatást. A pályázat átfogó célja
a fogyasztók környezettudatosságának fejlesztése a
fenntarthatóbb választási lehetôségekrôl szóló infor
má
ciós kampányokkal, közösségi együttmûködések
megvalósításával.
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Mi jellemzi leginkább háztartásuk vízfelhasználási szokásait?
Vízfogyasztását a felnôtt lakosság háromnegyede igyek
szik racionalizálni, jelentôs figyelmet azonban mindössze
17% fordít arra, hogy takarékoskodjon a vízzel.
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A kutatásról részletesebben: www.szegedivizmu.hu

