A víz az élet forrása
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Mérőállás bejelentési időszak
már a vízdíj számlán is!
A Szegedi Vízmű Zrt. a víz- és szennyvízelvezetési díj számláin
minden esetben előre tájékoztatja Ügyfeleit a következő leolvasás
várható időpontjáról, valamint a mérőállás bejelentés időszakáról.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a tájékoztatást, mert csak a megadott
időpontban tudjuk figyelembe venni a bejelentett mérőállásokat!
Gondot okoz a számlán jelzett leolvasási időpontokat
fejben tartani? Erre is van megoldás!
E-ügyfélszolgálatunkra, vagy mobiltelefonos mérőállás
bejelentés szolgáltatásunkra regisztrált ügyfeleink számára
továbbra is e-mailt, illetve emlékeztető üzenetet küldünk a
mérőleolvasás esedékességéről.
Családban marad: családtag (vagy bárki, akiben megbízik) is
egyszerűen bejelentheti e-ügyfélszolgálatunkon az Ön vízmé
rőállását: regisztrációt követően a saját profilja mellett egy újabb
profil létrehozásával.
Szíves figyelmébe ajánljuk továbbá a mobiltelefonnal, sms-ben
történő mérőállás bejelentés szolgáltatásunkat.
További információ: www.szegedivizmu.hu

A fagykárok elkerülhetők!
A vízmérők és a vízhálózat téliesítése
A tartós téli hideg komoly károkat okoz
hat a fagy ellen nem védett vízmé
rők
ben és vízhálózatban, ezért a kemény
fagyok közeledtével el kell végezni a víz
vezetékrendszer víztelenítését, téliesítését.
A fagy leginkább a néhány milliméteres
vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket
veszélyezteti, ezért ezek védelme
különösen fontos!
Ahhoz, hogy tavasszal ne érjen kellemetlen
meglepetésként bennünket pl. egy csőtörés
miatti magas számla, érdemes megfontolni
az alábbi tanácsokat, hiszen a kellő
odafigyelés nélkül a csövek, vagy a vízmérők
szétfagyhatnak:
• A hiányzó akna fedlapot pótolja, ha sérült, cserélje ki!
• Győződjön meg arról, hogy jól záródik az akna fedele!
• Az aknát és a vízmérőt leszigetelheti hungarocellel, pléddel
vagy kartondoboz darabokkal.
• Fontos, hogy a tél folyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az
aknában, és a fedele is jól le van-e zárva!
• A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek
esetén ellenőrizze a pinceablak épségét, szigetelését és
tartsa azt zárva!
• Víztelenítse a vezetékeket, ha nem használja!
A vízhálózat és a vízmérő víztelenítése, a vízmérőakna
fagyvédelmének lépései:
• A vízmérő előtti főcsapot zárja el!
• A legfontosabb a rendszer teljes víztelenítése, hisz ha nem
marad egy csepp víz sem a csövekben, akkor kizárt, hogy
fagyás következzen be.
•
Ellenőrizze, hogy a víztelenítés megtörtént-e a vízmérő
aknában is!
• Takarja le (szigetelje) a vízmérőakna fedlapját is!
Javasoljuk, hogy télen nem használt ingatlanát rendszeres
időközönként ellenőrizze.

Mérőállás bejelentés lehetőségei a Szegedi Vízmű Zrt.-nél
− honlapon keresztül: az e-ügyfélszolgálat felületén (regisztráció nélkül is);
− mobiltelefonnal történő mérőállás bejelentés sms-ben vagy wap-on (regisztrált ügyfeleknek);
− telefonon (üzenetrögzítős mérőállás bejelentés);
− e-mailben: vizmeroallas@szegedivizmu.hu
− személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (Szeged, Tisza Lajos krt. 88.);
− HAMAROSAN Android-alapú mobiltelefonról is (regisztráció nélkül).

Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.,
Tel.: (62) 55-88-55, Fax: (62) 55-88-00,
Ügyfélszolgálat: (62) 55-88-55
E-mail: vizmu@szegedivizmu.hu,
Honlap: www.szegedivizmu.hu

Jelek arra, hogy télen mégis elfagyott a vízmérő:
• nem forog a vízmérő, ha megnyitja a csapot,
• szilánkokra tört üveg a vízmérőn,
• eldeformálódott számlálószerkezet,
• nem, vagy csak alig jön víz a csapból.

Hibabejelentés: (62) 420-155, 06 (80) 82 88 82

A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz kap
cso
lódóan szeptember 20-21-22.-én, pénteken, szombaton és
vasárnap a Szent István téri víztoronyban hagyományos Őszi
Nyílt Napokon vártuk az érdeklődőket. Nyílt Napokon a víztorony
ingyenesen látogatható.
Kiállítások
„Képek a múltból” című kiállításunk – a teljesség igénye
nélkül válogatott – dokumentumai által a látogatók betekintést
nyerhettek a szegedi vízellátás és csatornázás múltjába.
Természetesen az állandó kiállítások – a szikvíz, valamint a fizika
története – is várták az érdeklődőket.
Koncert a víztoronyban
Szeptember 22-én 1500 órakor a Király-König Péter Zeneiskola
tanulóinak koncertjét hallgathatták a látogatók.
Tudta Ön, hogy…
… a vízmérő elfagyások többsége a nem kellő gondosság miatt
történik meg?
… a vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvíz hálózat
karbantartása a fogyasztó feladata?
… a vízmérő elfagyása a mérő meghibásodását és vízelfolyást
eredményezhet?
… a vízmérőcsere és az elfolyt víz költsége a fogyasztót terheli?
… évente országosan több tízezer mérő fagy el, és sok millió
liter víz folyik el emiatt?
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a
vízmérők rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!

Őszi Nyílt Napok a Szent István
téri víztoronyban

Fotó: Bodor M.
Épül a Szent István téri víztorony.

A Szent István téri víztorony
napjainkban

Játék
Az alábbi kérdésre válaszolók között 5 db vízműves ajándék
csomagot sorsolunk ki:
Ön is elvégzi a leírtaknak megfelelően a belső vízhálózat és a víz
mérők téliesítését?
A Nem, mert ez a Szolgáltató feladata, nem az enyém.
B	Igen, minden évben.
C
Nem, mert feleslegesnek tartom.
Ahhoz, hogy részt vehessen a sorsoláson, nem kell mást tennie,
mint kiválasztani a válaszokból az Önre leginkább jellemzőt,
és beküldeni a válasz betűjelét az alábbi címre egy postai
levelezőlapon, vagy e-mailben*:
Cím: Szegedi Vízmű Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
A levelezőlapra kérjük, írják rá: „Hírlevél játék”
E-mailen: nyeremenyjatek@szegedivizmu.hu
e-mail tárgya: „Hírlevél játék”
Beküldési határidő: 2014. január 15.
A nyerteseket postán/e-mailben értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
Fotó: Iványi A.
Központi irodaépület egykor és most.
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Szegedi Vízmű Zrt.
*A játékban való részvétellel a játékban résztvevő ügyfelünk hozzájárul, hogy
a jövőben a Szegedi Vízmű Zrt. ajánlatokat, tájékoztató anyagot küldjön számára,
a megadott e-mail címre.

Hibabejelentés: (62) 420-155, 06 (80) 82 88 82

