A víz az élet forrása

HÍRLEVÉL

Honlapunkról indítható online
bankkártyás fizetési lehetőség!

A Szegedi Vízmű Zrt. számláinak egyszerű és gyors kiegyenlítését
szolgálja az ügyfeleink részére 2016. június 15-től díjmentesen
biztosított online bankkártyás befizetés. Ezt a befizetési lehetőséget
azoknak a felhasználóinknak ajánljuk, akik biztonságosan, kényel
mesen, gyorsan és önállóan kívánják intézni pénzügyeiket.
A hagyományos postai csekkes befizetéssel ellentétben a hon
lapról indított bankkártyás befizetés során a Szegedi Vízmű Zrt.
azonnal értesül arról, ha az ügyfél számlájának kiegyenlítését kez
deményezi. (Tájékoztatjuk, hogy számlája ez esetben is a befizetett
összeg banki jóváírása napján válik igazoltan kiegyenlítetté.)
A bankkártyás befizetés az online vásárláshoz hasonlóan
díjmentes, biztonsága pedig a zárt banki rendszer felületén
garantált: a Szegedi Vízmű Zrt. a felhasználó folyószámla- és
bankkártya adatairól nem szerez tudomást, mindössze a befizetés
sikerességéről értesül.
A befizetés a www.szegedivizmu.hu weboldalról indítható.
A bankkártyás befizetéshez külön regisztráció nem szükséges,
e-ügyfélszolgálatunkra regisztrált ügyfeleink további azonosítás
nélkül vehetik igénybe. Nem regisztrált felhasználóként is
használhatja a szolgáltatást, ez esetben néhány ügyfél azonosítást
szolgáló adat megadása szükséges.
További információ: www.szegedivizmu.hu

Fogyasztási helyek vizsgálata
A Szegedi Vízmű Zrt. hamarosan megkezdi a fogyasztási helyek
teljes körű vizsgálatát Újszeged városrészben. A vizsgálat célja,
hogy megállapítsuk, a fogyasztási helyeken a szolgáltatás(ok)
igénybevétele szerződésszerűen történik:

2016. – I I I. n eg yedév
– az adatbázisban szereplő adatok helyesek, az adatváltozások
bejelentése megtörtént.
– csak és kizárólag azt a szolgáltatást veszi igénybe a felhasználó, ami a szolgáltatási szerződésben szerepel, pl. csak ivóvíz
szolgáltatásért fizet, de rákötött a szennyvízelvezető csatornára, és ezt nem jelentette a Szegedi Vízmű felé, vagy csapadékot bevezeti a csatornába, amennyiben ez nem szerepel a
szolgáltatási szerződésben.
– az igénybevett szolgáltatást szerződésszerűen használja a felhasználó (pl. lakossági vagy nem lakossági díjat fizet).
A vizsgálat a bekötési vízmérővel rendelkező fogyasztási helyeket
érinti (pl. Társasházakban a mellékvízmérőket nem ellenőrizzük).
Legutóbb 2004-2005 során került sor ilyen típusú fogyasztási
hely ellenőrzésekre, akkor a teljes szolgáltatási területen elvégeztük a vizsgálatot. Jelen vizsgálat során képet kaphatunk az azóta
eltelt időszak alatt ismételten előkerülő hibák, szabálytalanságok
típusáról, gyakoriságáról, valamint az eredmények függvényében
tervezhető lesz az esetleges további vizsgálat más városrészekben
is. A vizsgálat terveink szerint legfeljebb 2 hónap alatt lezajlik.
Szabálytalanságok esetén a vonatkozó jogszabályok szerint
összeállított Üzletszabályzat-unkban megfogalmazottak alapján
járunk el. Az Üzletszabályzat megtalálható a www.szegedivizmu.hu
honlapunkon is.

Váltson e-számlára Ön is a Szegedi Vízműnél!
A Szegedi Vízmű Zrt. 2009 decemberében indította el elektronikus
számla szolgáltatását, melynek során a víz- és szennyvíz elvezetési
szolgáltatásról kiállított számlát elektronikus úton, hitelesítve juttatjuk
el fogyasztóink részére. A szolgáltatást a Díjnet e-számla szolgáltató
rendszerének használatával vehetik igénybe ügyfeleink.
2016 márciusától az eddigiektől még egyszerűbben, közvetlenül
a Szegedi Vízmű Zrt. honlapjáról indított regisztrációt követően is
igénybe vehető a szolgáltatás.
–
Első lépésként a honlapunkon (www.szegedivizmu.hu) talál
ható regisztrációs felületen a víz- és szennyvízelvezetési
díjas számlákon szereplő azonosítóit kell megadnia. A fizető
nevének jóváhagyását követően néhány személyes adat, illetve
a levelezéshez szükséges e-mail cím rögzítése szükséges.

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:
(80) 82 88 82; (62) 55 88 55; (62) 420 155
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H Í R L E V É L
MIT NE ÖNTSÜNK A SZENNYVÍZCSATORNÁBA?

Az adatok jóváhagyását követően elektronikus levelünket a Díjnet
ügyfélszolgálata továbbítja az Ön által megadott e-mail fiókba.
– Amennyiben a www.dijnet.hu oldalon kezdeményezi a regisztrációt,
a felhasználói fiók létrehozását követően a Szegedi Vízmű Zrt.
nevére, logójára kattintva indíthatja az elektronikus számla igényét.
Hogyan történik a fizetés?
Az elektronikus számlák fizetése történhet egyedi utalással,
csoportos beszedési megbízással, az e-számla szolgáltató rendszeren
keresztül átutalással, bankkártyával, illetve a honlapunkról indítható
online bankkártyás fizetéssel.
Éljen a lehetőséggel: regisztráljon most!

A Szegedi Vízmű lakossági fogyasztóinak
elégedettsége
Társaságunk legutóbbi 2015. novembere során végzett fogyasztói
elégedettség mérést végzett ügyfelei körében. A mindennapi gya
korlatból levont tapasztalatokon túlmenően, a kutatás hozzásegíthet
bennünket, hogy szolgáltatásainkat minél inkább ügyfeleink elvárá
saihoz igazítsuk.
Fogyasztóink honlapunkon, valamint az ügyfélszolgálatunkon elér
hető fogyasztó elégedettségi kérdőívünk kitöltésével értékelhették,
véleményezhették tevékenységünket.*
Összesen 960 fő töltötte ki a kérdőívet. Ebből lakossági ügyfél 945,
nem lakossági ügyfél 15. Elégedett, illetve teljesen elégedett ügyfelek
száma összesen: 474
Összességében mennyire elégedett Ön Ügyfélszolgálati Irodánk
ügyintézési, reklamációkezelési tevékenységének színvonalával?
elégedetlen
nem elégedett
elégedett is
meg nem is

13 (2,46%)

Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ami eltűnt a lefolyón, amit
levitt a víz, attól egyszer s mindenkorra megszabadult, bármi volt is
az. Azt képzeljük, a szennyvíztisztító majd úgyis ártalmatlanítani fog
minden leeresztett mérget. Ez sajnos nem igaz. A tisztítási technológia
csak bizonyos határokon belül képes zavartalanul működni, ráadásul
sérülékeny is. A csatornahálózat állapota és a tisztítótelep működé
se erősen függ a csatornába engedett szennyvíz tartalmától. Van
nak szennyezőanyagok, amelyekkel a szennyvízkezelési technológia
nehezen tud megbirkózni. A csatornahasználat során kérjük figyelembe
venni, hogy a szennyvízcsatornába csak annak rendeltetésszerű
használatából adódó anyagok kerülhetnek!

NE TEGYEN AZ ELVEZETŐ HÁZI
CSATORNARENDSZERBE:
• ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOT: pl. állatok feldol
gozása során keletkező maradványokat, halpikkelyt,
csontot, belet, tollat, valamint étolajat, sütőzsírokat;

• SZILÁRD HULLADÉKOT: pl. homokot, kavicsot,
követ, habarcsot, betont;

• FÉMHULLADÉKOT: pl. borotvapengét, szeget;

• MŰANYAGOT: pl. műanyag pálcikákat, harisnyát
és műszálas árut, különböző tubusokat, textíliákat;

• VEGYIPARI HULLADÉKOT: pl. savakat, mérgeket,
festéket, robbanásveszélyes hígítókat, gépolajat
és a rendszerre káros egyéb hulladékot!

9 (1,70%)

Abban az esetben, ha a szennyvíz elvezetésével kapcsolatban
műszaki probléma merül fel, szíveskedjenek név, cím és telefonszám
megadásával azt az alábbi telefonszámokon jelezni:
Hibabejelentés: 06 62 55 88 55; 06 62 420 155; 06 80 82 88 82

33 (6,24%)

elégedett
teljesen
elégedett

153 (28,92%)
321 (60,68%)

Együttműködésüket előre is köszönjük!

* A felmérés nem reprezentatív.
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