1.

Víziközmű-szolgáltatás elszámoló számla
1. számú eredeti példány
1/4 oldal

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefon: 06-40/240-240
Fax: 06-84/501-299
E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu
www.drv.hu.

A felhasználási helyhez legközelebbi
Ügyfélszolgálati iroda:
Siófok, Fő u. 39/A.
(munkanapokon)

Elszámolási időszak: 2014.01.02-2014.02.21
Fizetendő összeg:
1 908,- Ft
Fizetési határidő:
2014.03.06

Minta Dezső
Csodahely
Lakatlan utca 1
2014

3.

Szerződéses folyószámla: 12345678
Számla Sorszáma: 100110123456
Fizetési mód: Készpénzátutalás

7.

I

3/4 oldal

10.

11.

Teljesítés időpontja: 2014.03.06
Számla kelte: 2014.02.20
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

12.

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

4.

13.

Elszámolt mennyiség: 1 víz alapdíj/hó, 1 szennyvíz alapdíj/hó, 2m vízfogyasztás, 2 m3 szennyvízelvezetés
Árszabás: Csodahely, lakosság, állandó, vízfogyasztás, szennyvízelvezetés
3

2.

A
T
N
Felhasználó azonosító száma: 3800999999
Felhasználó neve: Minta Dezső
Felhasználó címe: 2014 Csodahely,
Lakatlan u. 1
Felhasználási hely címe: 2014 Csodahely,
Lakatlan u. 1

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása
-ebben az elszámolási időszakban:
-2013. július 1-je óta összesen:
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

M

Vevő (fizető) azonosító száma: 3800999999
Vevő (fizető) neve: Minta Dezső
Vevő (fizető) címe: 2014 Csodahely, Lakatlan utca 1
Vevő (fizető) adószáma: 1122334455

5 102,- Ft
511,- Ft
511,- Ft

Elszámolt
mennyiség és
mértékegység

Nettó
egységár és
mértékegység

Nettó díj
ííj (Ft)

ÁFA
(%)

1 hó

234,00 Ft/hó

234

27

297,18

1 - 5 m3

4,00 m3

357,30 Ft/m3

1 429

27

1 814,83

1 hó

378,00 Ft/hó

378

27

480,06

2014.01.02-2014.02.21

1 - 5 m3

4,00 m3

390,60 Ft/m3

1 562

27

1 983,74

2014.01.02-2014.02.21

1 - 5 m3

4,00 m3

3,20 Ft/m3

13

27

Tétel megnevezése

Elszámolt időszak

Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj

2014.02.01-2014.02.28

5.

ZR10000000 számú vízmérőn mért
ivóvíz fogyasztással arányos díj
Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj
vagy átalánydíj
Elvezetett mennyiséggel arányos
szennyvízdíj
Áthárított vízterhelési díj

6.

Részszámlákban elszámolt alapdíjak,
átalánydíjak
Részszámlákban elszámolt fogyasztással
arányos díjak

2014.01.02-2014.02.21

Mérőállás
(induló, zárő)

2014.02.01-2014.02.28

Kerekítés
Bruttó számlaérték összesen *
10%-os rezsicsökkentés biztosításához
szükséges további kedvezmény
Fizetendő összeg
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ÁFA

Ne
N
ettttó
ó össz
öss
zeesseen
n (F
((Ft)
Ft)
t)
Nettó
összesen

A számla
áfa összesítője:
je:

M

1 504

1 504

16,51

-612

-777,00

-1 500

-1 906,00

14.

-0,32
1 909,32
-1,00
1 908

Öss
Összesen (Ft)

ÁFA (Ft)

27

405

1 909

405

1 909

15.

16.

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 4 591,- Ft
Tájékoztató adatok:

Bruttó díj (Ft)
B

*А rezsicsökkentés а fogyasztókat а 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg,а tétel а már csökkentett összeget
tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsájtott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került
meghatározásra.
Fogyasztás megállapításának módja:
ZR14000000
5 m3

Diktált

Következő mérőleolvasás vagy diktálás időpontja: 2014.06.04-2014.06.11

17.
18.

9.

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Cégjegyzékszám: Cg. 14-10-300050, Adóigazgatási szám: 11226002-2-14, Közösségi adószám: HU 11226002

Vevő (fizető) azonosító száma: 3800999999
Vevő (fizető) neve: Minta Dezső
Vevő (fizető) címe: 2014 Csodahely, Lakatlan utca 1
Vevő (fizető) adószáma:

4/4 oldal

Szerződéses folyószámla: 12345678
Számla sorszáma: 101110123456
Fizetési mód: Készpénzátutalás

Teljesítés időpontja: 2014.03.06
Számla kelte: 2014.02.20

Szolgáltatóra vonatkozó információk:

2.

Ügyfélszolgálati információk:

19.

Csoportos beszedési azonosító: 899999999
Számlában szereplő felhasználási hely(ek) címe:
Vízmérő(k) gyári száma/utolsó számlázott záró mérőállás(ok):

Számla részletezés: 3/4 oldal.
2014 Csodahely, Lakatlan u. 1
ZR14000000

1.

Bekötés szám: 654321
Fogyasztás megállapításának módja: Diktált

5 m3

20.
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A felhasználási helyhez tartozó részszámla mennyisége: 2 m3
Amennyiben a részszámlában szereplő mennyiséget módosítani szeretné, azt 15 napon belül megteheti Ügyfélszolgálatunknál.
Gondoljon a környezetére és fogadja vízdíjszámláit elektronikusan!

A szolgáltatás igénybevételével, a kevesebb papírfelhasználásnak köszönhetően sokat tehet Ön is Földünk megóvásáért!
Az e-számla előnye, hogy már az elkészítést követő napon megtekintheti és ellenőrizheti számláit, melyeket saját számítógépén rendszerezhet és
archiválhat, illetve a szolgáltató honlapján, biztonságos csatornán keresztül akár bankkártyával is fizethet.
Részletek: www.drv.hu
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Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Cégjegyzékszám: Cg. 14-10-300050, Adóigazgatási szám: 11226002-2-14, Közösségi adószám: HU 11226002

3.
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a DRV Zrt. neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma.
DRV Zrt. ügyfélszolgálatának elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail és
honlap), valamint az Ön fogyasztási helyéhez legközelebb eső ügyfélszolgálati
iroda/információs pont címe, félfogadási napja.

Számla típusának megnevezése:

részszámla vagy elszámoló számla, és annak eredeti vagy másolt példánya.

A küldemény címzettje:

a számla fogadójának neve és címe, a zárt állapotú boríték ablakrészében
látható.

Felhasználó azonosító száma:

a Felhasználó DRV Zrt. nyilvántartásában szereplő, 10 jegyű egyedi
azonosítószáma, melyet az ügyintézés során minden esetben meg kell adnia,
a pontos beazonosíthatóság, személyes adatvédelem érdekében és az
adatvédelmi előírások miatt.

Felhasználó neve, címe és felhasználási helyének címe
Számla összesítő adatai:

Elszámoló számla esetében elszámolási időszak: a számlarészletező
táblázatban szereplő számlázott időszak, valamint a számla fizetendő
összege és fizetési határidő, mely időpontig a számla ellenértékét késedelmi
kamat nélkül kiegyenlíthető.

8.

Rezsicsökkentéses információs mező:

9.

Készpénzátutalási megbízás (csekk):

a bevezetett rezsicsökkentés eredményeként a teljes számlázási időszakra
vonatkozó fogyasztás mértéke szerinti 10%-os megtakarítás értéke a
részszámlák jóváírása nélkül, valamint 2013. július 1-je utáni összes
megtakarítása.
a választott fizetési módtól függően a számlák befizetéséhez szükséges
készpénzátutalási megbízást (csekket) mellékeljük a számlához. Amennyiben
banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját, az átutalás közlemény
rovatában a 10 jegyű felhasználó azonosító számot kell feltüntetni (5.
magyarázat).

10. Vevő (fizető) adatai:

Felhasználó neve, címe és 10 jegyű felhasználó azonosító száma.

11.

15. Számla áfa összesítője:

a számlában szereplő, egyes díjtételeket terhelő általános forgalmi adó (áfa)
mértékek összesítője, ami a nettó számlaérték összesen értékét annak áfa
értékét és az ebből számított bruttó értéket tartalmazza.

Számla adatai:

szerződéses folyószámla száma, a kiállított számla sorszáma és a
Felhasználó által választott fizetési mód.

16. Nyilvántartás szerinti folyószámla egyenleg:

a számla kibocsátását követően a Felhasználó szerződéses folyószámláján
nyilvántartott követelés összege, beleértve a jelenlegi számla értékét is.

12. Szolgáltatás adatai:

a számla teljesítésének dátuma, kiállításának kelte, valamint az igénybe vett
szolgáltatás neve.

13.

Számlázott mennyiség és árszabás:

a felhasználási helyre kiszámlázott vízmennyiség és/vagy elvezetett szennyvíz
mennyiség (részszámlánál a kiszámlázott, az elszámoló számlánál a
részszámlákkal csökkentett mennyiség) és az 1 hónapra számlázott alapdíjak
mennyisége („alapdíj/hó” mértékegységben); valamint a szolgáltatási díj
besorolása (település, lakosság, állandó/idényes, szolgáltatás-ágazatok).

14. Számlatartalom részletezése:

a számlázott összeg tételeinek megnevezése és elszámolása:

-Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj: ivóvíz szolgáltatás havi alapdíja a
számlázott időszakra.
-A vízmérőn mért ivóvízfogyasztással arányos díj: a számlázott időszak mérőállás
szerinti fogyasztását, valamint annak értékét tartalmazza.
-Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj vagy átalánydíj: szennyvíz szolgáltatás
havi alapdíja a számlázott időszakra.
-Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj: a számlázott időszakban a
vízmérőn mért mennyiség szerinti szennyvízelvezetés értéke.
-Áthárított vízterhelési díj: a számlázott szennyvíz mennyiség után fizetendő
vízterhelési díj értéke.
-Részszámlákban elszámolt alapdíjak, átalánydíjak: az elszámolt időszakban
kibocsátott részszámlákban kiszámlázott havi alapdíjak értéke kerül visszavonásra
ebben a sorban.
-Részszámlákban elszámolt fogyasztással arányos díjak: az elszámolt időszakban
kibocsátott részszámlákban kiszámlázott összes fogyasztás értéke kerül
visszavonásra.
-Kerekítés: a nettó számlaérték és az áfa szorzatából adódó kerekítési eltérés.
-Bruttó számlaérték összesen: az elszámolási időszak alapdíja, valamint a víz és
szennyvízelvezetés részszámlában kiszámlázott mennyiségekkel csökkentett
összértékét tartalmazza.
-Fizetendő összeg: az esetleges késedelmi kamat felszámítása és túlfizetés jóváírása
után fennmaradt fizetendő értékét mutatja.

17.

Fogyasztás megállapításának módja:

a számlarészletező táblázatban szereplő vízmérőknél megadott záró
mérőállások előállításának módja, az alábbiak szerint:
-Leolvasott: DRV Zrt. munkatársa által leolvasott mérőállás
-Bejelentett: Felhasználó által bejelentett mérőállás
-Becsült: Leolvasott vagy bejelentett mérőállás hiányában megképzett
mérőállás

18. Következő tervezett mérőleolvasás dátuma:

a következő elszámoláshoz szükséges mérőleolvasás tervezett időszaka.

19. Csoportos beszedési azonosító:

csoportos beszedés esetén a számlavezető bankjánál erre a számra kell
hivatkozni, és az itt szereplő bankszámlaszámról csoportos beszedéssel
egyenlíti ki a DRV Zrt. a számlát.

20. Felhasználási helyek adatai:

a számlarészletező táblázat(ok)ban szereplő/ elszámolt és számlázott
felhasználási hely(ek) címe és az ott beépített vízmérő(k) gyári száma, az
utolsó elszámolt és számlázott mérőállás és a fogyasztás megállapításának
módja, valamint a felhasználási hely DRV Zrt. nyilvántartásában szereplő
bekötés szám.

