Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Ügyfélszolgálati iroda: 2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: +36 23 521-751 ● Fax: +36 23 521-759
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IGÉNYLŐLAP / HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Pdf formátumú számla igényléshez
(kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni)

Alulírott ................................................................................................................................................ (név, cégnév)
születési név: ..........................................................................................................................................................
születési hely, idő ...................................................................................................................................................
anyja neve: .............................................................................................................................................................
(nem lakossági Felhasználó esetén cégjegyzékszám)

állandó lakcím: .......................................................................................................................................................
(nem lakossági Felhasználó esetén székhely)

mint a(z) ………………...…………(település)…………………………………………………………….. (utca,
házszám, hrsz.) alatti felhasználási hely (felhasználó azonosító szám: .………………………………) szerződött
felhasználója/elkülönített vízhasználója (továbbiakban: Felhasználó) kérem az Érd és Térsége Víziközmű Kft-t,
hogy az Üzletszabályzat 3.cb) pont 2. alpontja alapján a megjelölt fenti felhasználási hely kapcsán kibocsátott
számláimat a továbbiakban elektronikusan, pdf formátumban az alább megjelölt e-mail címre küldje meg.
Pdf számlaküldéshez használandó e-mail cím:…………………………………@…………………………………
(Kérjük olvashatóan megadni.)

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy
- a szolgáltatásért az Érd és Térsége Víziközmű Kft. díjat nem számít fel,
- a számlákat ellenkező rendelkezésig kizárólag pdf formátumban, elektronikus úton továbbítja a
Szolgáltató a Felhasználó részére a megadott e-mail címre,
- az elkészült számlákat hagyományos, papír alapon nem küldi meg a Szolgáltató a Felhasználó részére,
- a megküldött pdf formátumot a Felhasználónak kell kinyomtatnia,
- a megküldött pdf formátumú számla nem elektronikus számla,
- a pdf formátumú számla postai befizetésre nem alkalmas, kizárólag egyéni átutalás és csoportos beszedés
fizetési mód esetén igényelhető,
- a Szolgáltató a megküldött pdf számla befizetéséhez készpénzátutalási megbízást nem biztosít,
- az elektronikus levelezési cím adatváltozásnak minősül, így annak bejelentését kizárólag az
ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu e-mail címre teheti meg a Felhasználó az Üzletszabályzat 3.gd) pont
3. alpontja értelmében 15 napon belül,
- az elektronikus levelezési cím változás bejelentésének elmaradásból eredő jogkövetkezményekért a
Szolgáltató nem vállal felelősséget, így az esetleges, az Üzletszabályzatában részletezett késedelmes
fizetésre vonatkozó díjaktól nem áll módjában eltekinteni,
- a Szolgáltató a fizetési emlékeztetőt és egyéb levélküldeményeket továbbra is a nyilvántartott postázási
címre továbbítja a Felhasználó részére.
Kelt: …….………………, …………...(év) ……………………………. (hónap) …………..…. (nap)
………………………………………………………………………….
Felhasználó aláírása / cégszerű aláírás

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés
a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a személyes adataim és az elektronikus levelezési címem, (mint személyes
adat) kezeléséhez az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-vel fennálló szerződéses jogviszonyom végéig előzetes és
kifejezett hozzájárulásomat adom.
Kelt: …….………………, …………...(év) ……………………………. (hónap) …………..…. (nap)
………………………………………………….
Felhasználó aláírása / cégszerű aláírás

