
KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 
 

 

1. A szerződő felek azonosító adatai: 

Szolgáltató: 

 

Cég neve: Debreceni Vízmű Zrt.  

Cégj. sz.:  Cg. 09-10-000479 

Székhelye:    4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

Adóigazgatási szám:    23458208-2-09 
   

 

Felhasználó: 

 

 
 

Neve/Cég neve: ...................................................................................................................................................................  

Lakcíme/Székhelye: ............................................................................................................................................................  

Levelezési címe
1
:  ................................................................................................................................................................  

Telefonszáma: ..................................................................... E-mail címe: ..........................................................................  

Anyja neve: ......................................................................... Születési helye, ideje: ............................................................  

Cégjegyzék száma
2
: ............................................................. Adószáma

2
: ............................................................................  

Bankszámla száma
2
: ................................................................................. TEÁOR száma

2
: ................................................  

 

 
 

 

Kapcsolattartó/Közös képviselő:  

Neve: ................................................................................... Anyja neve: ............................................................................  

Lakcíme:  ...........................................................................................................................................................................  
Levelezési címe:  ................................................................................................................................................................  

Telefonszáma: .  ................................................................... E-mail címe: ..........................................................................  
 

Kitöltendő, ha a Felhasználó nem azonos a tulajdonossal vagy számlafizetővel! 

 

 
 

Neve/Cég neve: ...................................................................................................................................................................  

Lakcíme/Székhelye: ............................................................................................................................................................  

Levelezési címe
1
:  ................................................................................................................................................................  

Telefonszáma: ..................................................................... E-mail címe: ..........................................................................  

Anyja neve: ......................................................................... Születési helye, ideje: ............................................................  

Cégjegyzék száma
2
: ............................................................. Adószáma

2
: ............................................................................  

Bankszámla száma
2
: ................................................................................. TEÁOR száma

2
: ................................................  

 

 
 
 

Kapcsolattartó/Közös képviselő: 

Neve: ................................................................................... Anyja neve: ............................................................................  

Lakcíme:  ...........................................................................................................................................................................  
Levelezési címe:  ................................................................................................................................................................  

Telefonszáma:  .......  ............................................................ E-mail címe: ..........................................................................  

2. A teljesítés helye: 

A bekötési vízmérő helyének adatai: 

Irányítószám: ........................................... Település: .......................................................................................................  

Út/Utca/Tér: ................................................................................. Házszám: ................. Helyrajzi szám: ........................  

A (mellékvízmérővel ellátott) felhasználási hely adatai: 

Irányítószám: ........................................... Település: ..................................................... Helyrajzi szám: ........................  

Út/Utca/Tér: ................................................................................  Házszám: ................. Emelet/Ajtó: ............................  

3. A szerződés tárgya: 

 

 
 

Jelen szerződés az aláírás időpontjától lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezen szerződés elengedhetetlen része az 

Általános Szerződési Feltételek, amelyben foglaltakat a szerződő felek önmagukra nézve kötelezőnek ismernek el.  

 ............................................  , ............... év  ........................... hónap  .......... nap. 
 

_____________________                           ______________________                         ___________________________ 

          Szolgáltató                                                      Felhasználó                                       Tulajdonos  vagy Számlafizető 

                                                 
1
 Ha a Lakcímtől/Székhelytől eltérő cím. 

2 Nem lakossági Felhasználók esetén töltendő ki. 
3 Megfelelő rész aláhúzandó. 

□ Lakossági   □ Gazdálkodó szervezet   

□ Intézmény:            (Közintézmény             Helyi önkormányzat             Annak költségvetési intézménye)
3 

 □ Bekötési vízmérőre □ Mellékvízmérőre  □ Locsolási célú mellékvízmérőre 

 

□ Ivóvíz szolgáltatás   □ Szennyvízelvezetés és–tisztítás (csatornázott ingatlanoknál)  

 

□ Tulajdonos □ Bérlő □ Társasházi-, tulajdonosi- lakóközösség □ Egyéb jogcímen használó 

 

 □ Nem locsolási célú mellékmérő  

 □ Tulajdonos    □ Számlafizető 

 

 □ Nem locsolási célú mellékmérő  

□ Lakossági   □ Gazdálkodó szervezet   

□ Intézmény:            (Közintézmény             Helyi önkormányzat             Annak költségvetési intézménye)
3 

 
 


