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Adatváltozást bejelentő lap
A bejelentés jogcíme:

A megfelelőt kérjük aláhúzni!

Tulajdonosváltozás

Szám lafogadó változása

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! (A *-gal jelölt
1. A fogyasztási hely adatai
Irányítószám :
Település:
Házszám :
utca / út / stb.:
A vízmérő(k) adatai
gyáriszám :
gyáriszám :
gyáriszám :
gyáriszám :
Az átadás dátuma:
2. A régi fogyasztó / régi számlafizető / adatai
Üzleti partnerazonosítószám :
Név:
Új lakcím / székhely:
Irányítószám :
Település:
Házszám :
utca / út / stb.:
Vezetékes telefonszám *:
0 6
Mobil telefonszám *: 0 6

Adatváltozás

rovatok kitöltése nem kötelező)

épület/em elet/ajtó/hrsz:
Mérőállás
Mérőállás
Mérőállás
Mérőállás

az
az
az
az

átadás
átadás
átadás
átadás

napján:
napján:
napján:
napján:

épület/em elet/ajtó/hrsz:

3. A régi tulajdonos adatai
Ezt a rovatot abban az esetben kérjük az ingatlan tulajdonosának adataival kitölteni, ha a 2. pontban
megadott régi fogyasztó /számlafizető/ nem tulajdonosa az ingatlannak, csak egyéb jogcímen használója.
Név:
Új lakcím / székhely:
Irányítószám :
utca / út / stb.:
Vezetékes telefonszám *:
Mobil telefonszám *: 0 6

Település:
Házszám :
0

épület/em elet/ajtó/hrsz:

6

4. Az új fogyasztó / új számlafizető / adatai
A vízfelhasználás célja (a m egfelelőt kérjük aláhúzni):
A fogyasztás jellege:

állandó

idényes

lakossági

közületi

részszám la m ennyiség:

Név / cégnév:
Leánykori név:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési dátum :
Lakcím / székhely az alábbi bontásban:
e-m ail cím *:
Irányítószám :
Település:
utca / út / stb.:
Házszám :
épület/em elet/ajtó/hrsz:
Vezetékes telefonszám *:
0 6
Mobil telefonszám *: 0 6
Levelezési cím : (am ennyiben a lakcím től / székhelytől eltérő a cím )
Irányítószám :
Település:
utca / út / stb.:
Házszám :
épület/em elet/ajtó/hrsz:
Közületi fogyasztó, gazdálkodó vagy egyéb szervezet esetén:
Cégjegyzékszám :
Szám laszám :
Adószám :
Képviselője:
Közületi fogyasztó tervezett napi vízigénye:
m 3/nap

m 3/hó

5. Az új tulajdonos adatai
Ezt a rovatot abban az esetben kérjük az ingatlan tulajdonosának adataival kitölteni, ha a 4. pontban
megadott új fogyasztó /számlafizető/ nem tulajdonosa az ingatlannak, csak egyéb jogcímen használója.
A vízfelhasználás célja (a megfelelőt kérjük aláhúzni):
A fogyasztás jellege*:

állandó

idényes

lakossági

közületi

részszámla mennyiség:

m3/hó

Név / cégnév:
Leánykori név:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési dátum:
Lakcím / székhely az alábbi bontásban:
e-mail cím*:
Irányítószám:
Település:
utca / út / stb.:
Házszám:
épület/emelet/ajtó/hrsz:
Vezetékes telefonszám*:
0 6
Mobil telefonszám*: 0 6
Levelezési cím: (amennyiben a lakcímtől / székhelytől eltérő a cím)
Irányítószám:
Település:
utca / út / stb.:
Házszám:
épület/emelet/ajtó/hrsz:
Közületi fogyasztó, gazdálkodó vagy egyéb szervezet esetén:
Cégjegyzékszám:
Számlaszám:
Adószám:
Képviselője:
Közületi fogyasztó tervezett napi vízigénye:
m3/nap
6. Választott fizetési mód
Kérjük válasszon az alábbi 3 fizetési mód közül aláhúzással!
1. Készpénzátutalási megbízás (csekk)

2. Csoportos beszedési megbízás

Csoportos beszedési megbízáskor az üzleti partnerazonosító számának utolsó 9 számjegyét kell
megadnia számlavezető pénzintézeténél. A DRV Zrt. kódja: A 11226002 T210
3. Átutalással fizetek az alábbi pénzintézetnél vezetett számláról:
Pénzintézet megnevezése:
Banki folyószámlaszám:
Felhívjuk az ingatlantulajdonos figyelmét, hogy amennyiben az eltérő számlafogadó (pl. bérlő)
nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a tulajdonos köteles a víz- és szennyvízdíj hátralékot
kiegyenlíteni!
Kérjük, hogy az Adatváltozást bejelentő laphoz csatolja a változást igazoló dokumentum
(adásvételi szerződés, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, stb.) másolatát!
Csatolt mellékletek száma:
Az aláírásokat a kitöltött rovatoknak megfelelően kérjük!
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Az adatváltozást bejelentő lapot és mellékleteit
az alábbi postacímre küldje: DRV Zrt.
Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf. 888.

DRV Zrt. ügyintéző

