FŐVÁROSI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI
ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.

1. sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/2

Telefonos ügyfélszolgálat:
E-mail cím:
Internet:
Levelezési cím:

FTSZV Fővárosi Településtisztasági és
Környezetvédelmi Kft.Címe
1138 Budapest, Váci út 182.
12120497-2-41
11784009-20602477
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•

3

Fővárosi Vízművek Zrt.
1138 Budapest, Váci út 182.
Blue Cube Irodaház földszintjén
(H-Sz 8-16, Cs 8-20, P 8-14 óráig)
06 1 296 3755
ugyfelszolgalat@ftszv.hu
www.ftszv.hu
1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2.

A csatornával nem rendelkező fogyasztóknak kiállított
számla megnevezése, valamint példány- és oldalszáma

PÉLDA FOGYASZTÓ
BUDAPEST
PÉLDA U 45.
1xxx

4

•
•
•

2018.08.15 -- 2018.10.14
20xx.10.14 5
Elszámolási időszak: 20xx.08.15
3 531 Ft
Fizetendő összeg:
6
2018.11.15
2014.03.15.
Fizetési határidő:
20xx.11.15
7

Elszámoló számla: a leolvasott vagy felhasználó által bejelentett adatok alapján készített számla
Részszámla: Az elszámoló számlák között az átlagfogyasztás vagy fogyasztói vállalás alapján elkészített számla
Az ivóvízfogyasztásra vonatkozó adatok a vezetékes ivóvíz-szolgáltatótól
származnak
Számlát módosító okirat: Helyesbítő vagy sztornó számla.

2

A szolgáltató adatai.

8
9

3

Ügyfélszolgálati elérhetőségek.

4

A számla kézbesítési címzettje és címe.

Felhasználó címe: 1xxx BUDAPEST
PÉLDA U 45.
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Elszámolási időszak: az az időszak, amelyre vonatkozóan a számla kiállításra

Felhasználási hely címe: 1xxx BUDAPEST
PÉLDA U 45.

11

15/000000/10
Felhasználó azonosító száma: 00000000000
Felhasználó neve: PÉLDA FOGYASZTÓ

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.)

12

került.

6

Fizetendő összeg: az aktuális elszámolási időszakra vonatkozó számla kedvezményekkel, módosító tételekkel csökkentett/növelt egyenlege.

7

Fizetési határidő: a számla fizetendő összegének eddig az időpontig kell a díj
beszedőjének bankszámlájára beérkeznie.

3 968 Ft
437 Ft
5 798 Ft

8

Felhasználó azonosító (szerződéses folyószámla azonosító): mely
alapján felhasználóinkat informatikai rendszerünkben beazonosítjuk, illetve
amelyen a hozzárendelt felhasználási helyek számlázási és pénzügyi folyamatait nyilvántartjuk. Kérjük, hogy ügyintézésénél mindig hivatkozzon erre az azonosítóra.

*Számlakiegyenlítésre vonatkozó információk.

13
9

Felhasználó neve: az a fogyasztó, aki a szolgáltatás igénybe vételére kötelezett.

10

Felhasználó címe: a szolgáltatást igénybevevő címe.

11

Felhasználási hely címe: a szolgáltatás igénybevételének címe.

12

Rezsidíj csökkentésre vonatkozó információ: mely lakossági fogyasztó esetében a 2013. január 31-én hatályos árképzéssel és a 2013. július 1-je utáni árképzéssel teljesített összes szolgáltatás bruttó ellenértékének különbözete az
egyes elszámolási időszakra és összesítve.
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A számla kiállításával és befizetésével kapcsolatos adatok,
információk.

l

Címe:
Székhelye:
Adószáma:
Bankszámlaszáma*:
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Személyes ügyfélszolgálat:

Számlamagyarázat

da

2
Szolgáltató neve:

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
közszolgáltatás elszámoló számla

ol

1

1.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK LEÁNYVÁLLALATA

Vevő (fizető) azonosító:
Vevő (fizető) neve
Vevő (fizető) címe
Vevő (fizető) adószáma
Szerződéses folyószámla
Számla sorszáma
Fizetési mód

Elszámolt mennyiség:
Árszabás
Tétel megnevezése

21

14
12345678901
123456789
PÉLDA FOGYASZTÓ
1xxx BUDAPEST PÉLDA U 45. fszt. 1.
8
12345678901
123456789
FTS/00000000
csoportos banki

16
17
18

15
13

19
9m
hatósági 20

Oldalszám 2/2

Teljesítés időpontja 20xx.11.15
2018.11.15.
Számla kelte
2018.11.01.
20xx.11.01
A szolgáltatás megnevezése
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
közszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

22 Elszámolt
időszak

2018.08.15
20xx.08.15vízfogyasztás alapú elszámolás
20xx.10.14
2018.10.14
2018.08.15 1xxxxxxx
számú locsolási
mért
87654321számú
locsolásivízmérőn
vízmérőn
mért 20xx.08.1520xx.10.14
fogyasztás
2018.10.14
fogyasztás
20xx.08.152018.08.15 Csőfektetési díj
20xx.10.14
2018.10.14

Mérőállás
Elszámolt mennyiség
(induló, záró)
és mértékegység
104
3
10 m
m3
10,00
114
80
-1,00
-1 m
m33
81
2 *10m

Nettó egységár
és mértékegység

Nettó díj
(Ft)

Vevő (fizető) azonosító, neve, címe, adószáma: A fizető fél adatai, gazdasági szervezet esetén adószáma.

15

Számla sorszáma: a számla egyedi azonosítója.
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Teljesítés időpontja: a szolgáltatás ellenértékének esedékessége, megfizeté-

(%)

Bruttó díj
(Ft)

3

3 039

27

3 860

303,93 Ft/m

3

-304

27

-386

180,00 Ft/db

360

27

457

303,93 Ft/m

sének határideje.
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Számla kelte: a bizonylat kiállításának ideje.
az a tevékenység, melynek igénybevételére a

18

fogyasztó a felhasználási helyen a 72/2013.(X. 14.) Főv.Kgy. rendelet szerint kötelezett.

Bruttó számlaérték összesen*

Fizetendő összeg

14

3

12345678 számú vízmérőn mért
1xxxxxxx

Költségvetési támogatás

Számlamagyarázat

3 931

2018.08.15 20xx.08.1520xx.10.14
2018.10.14

-4,00
-4 m
m

33

6

ÁFA összesítő (Ft)
ÁFA%
AKK (áfakörön kívüli)
27
Összesen

3

100,00 Ft/m

-400

-400

19

Elszámolt mennyiség: az aktuális számlában elszámolt összesített fogyasztás a szolgáltatás jellegének megfelelő mértékegységben.

3 531

Nettó Ft
-400
3 095
2 695

ÁFA Ft
0
836
836

Bruttó Ft
-400
3 931
3 531

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege 20xx.10.31.
2018.10.31. napon 0 Ft

20

Árszabás: hatósági, mivel azt önkormányzati rendelet határozza meg.

21

Tétel megnevezése: az elszámolást képező szolgáltatások megnevezése, adott
sorban a fogyasztáshoz kapcsolható mérő számával és állásával, vagy becsült
értékkel megállapított mennyiséggel.
Bruttó számlaérték: az elszámolt mennyiség és a nettó egységár szorzatának általános forgalmi adóval növelt értéke.
Költségvetési támogatás: a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészen a lakossági nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a fizetendő díjat csökkenteni kell a Magyarország mindenkori éves költségvetéséről szóló törvényben „központosított támogatások” címen igényelhető
3
összeggel, mely fajlagosan 100 Ft/m . A támogatás áfakörön kívüli, a támogatás
nyújtásának feltételei az Üzletszabályzat 5. pontjában találhatóak.

23

Tájékoztató adatok 24
*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett
összeget tartalmazza.
Általános tájékoztatás

22

Elszámolt időszak:

23

Folyószámla-egyenleg: a sorban feltüntetett napon lezárt szolgáltatói terhelések

a számlában elszámolt fogyasztás időtartama, a költségvetési támogatás, illetve csőfektetés esetében az elszállítás(ok) időszaka.

és csökkentő tételek különbözete.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha a fogyasztó adataiban változás történik, akkor azt a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálatára szíveskedjék
bejelenteni az alábbi módok egyikén: személyes ügyfélszolgálatuk: 1138 Váci út 182., e-mail címük vizvonal@vizmuvek.hu, levelezési címük:

ol

da

Általános tájékoztató szöveg a csatornára kötéssel kapcsolatos fontos
határidőkről, a felügyeleti szervek elérhetőségeiről, valamint a fogyasztói adatváltozással kapcsolatos teendőkről.
.

l

Tájékoztató adatok: rezsicsökkentéssel kapcsolatos magyarázat.

2.
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