A víz az élet forrása
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Vízmérőállás bejelentés Androidos
mobiltelefonról

Az alkalmazás további előnyei:
− Könnyű hozzáférés
− Nincs regisztráció, egyszeri, elmenthető azonosítás
− 
Dokumentált, ellenőrizhető bejelentés akár több fogyasztási
helyről is
− A Szegedi Vízmű Zrt. elérhetőségeinek feltüntetése
− Azonnali híváskezdeményezés ezekre az elérhetőségekre
A Vízmű ügyfélszolgálatának térképi megjelenítése és navigáció
indítása címünkre.

Védendő felhasználó

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Szegedi Vízmű Zrt-nél ismét
bővült a Felhasználók részére biztosított vízmérőállás bejelen
tési lehetőségek köre: legújabb fejlesztésünknek köszönhetően
Ügyfeleink előzetes regisztráció nélkül, Androidos mobil
telefonról is bejelenthetik vízmérő állásukat.
Ahhoz, hogy igénybe vegyék ezt az egyszerűen kezelhető
szolgáltatást, le kell tölteniük internet hozzáféréssel rendelkező
„okostelefonjukra” a Google Play áruházból a Szegedi Vízmű Zrt.
vízmérőállás bejelentés alkalmazását.
A következő QR kód leolvasásával az alkal
mazás azonnal
elérhető, és a Play Áruházból díjmentesen letölthető.
A letöltést követően az
alk almazás használatához
első alkalommal a vízdíj
számlán található egyedi
azon osítók
megad ás a
szük
sé
ges: a 6, vagy 12
számjegyből álló folyó
számla azonosító, illetve az
ügyfél azonosító utolsó 6
számjegye.
A rendszer az első beje
len
tést követően a fel
használók részére emlé
keztető üzenetet küld a leolvasás esedékességéről. Az alkal
mazás a telefon internetkapcsolatán keresztül használható.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2014.
január 1-től hatályba lépő módosításával a víziközmű-szolgálta
tásban is megjelent a „védendő felhasználó” kategória, ebbe a szo
ciálisan rászoruló, illetve a fogyatékkal élő felhasználók tartoznak.
„Védendő felhasználó: az a természetes személy felhasználó,
ideértve a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasz
ná
lót, valamint a fogyatékkal élő felhasználót is, aki jog
szabályban meghatározott szociális helyzete alapján a vízi
közmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint
vehet részt,
Fogyatékkal élő felhasználó: a fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti
fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok sze
mélyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy,
akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás fel
függesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti.”
A szociálisan rászorulók részére adható kedvezmények:
Amennyiben nem tudják fizetni a számláikat, abban az
esetben kérhetnek részletfizetést, vagy fizetési haladékot a
szolgáltatótól, Szegeden és Algyőn a Szegedi Vízmű Zrt.-től.
A fogyatékossággal élők esetében a Szolgáltató figyelembe
veszi a szolgáltatással (leolvasás, számlázás, díjfi
zetés, stb.)
kapcsolatos indokolt egyedi igényeket.
Védett fogyasztóvá „minősítést” írásos kérelem valamint az
illetékes szakigazgatási hatóságnál (önkormányzat szociális
irodája, járási hivatal) kiadott 30 napnál nem régebbi
igazolás alapján rög
zíti Társaságunk. A kérelemhez szükséges
formanyomtatványok elérhetők Társaságunk Ügyfél
szolgálatán
és honlapunkon (www.szegedivizmu.hu) valamint az igazolást
kiállító hatóságnál. Társaságunk a beérkezett kérelmek elbírálását
követően a védendő felhasználói körről a Törvény értelmében
nyilvántartást vezet.
„A nyilvántartásba történő felvételt követően a védendő
felhasználó minden év március 31-ig köteles igazolni,
hogy védettsége továbbra is fennáll. Az a fogyatékkal élő

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

Ügyfélszolgálat: (62) 55-88-55
Műszaki hibabejelentés: 06 (80) 82 88 82

felhasználó, akinek a nyilvántartásba történő felvétele során
a szakorvosi vélemény kimondja, hogy állapotában nem
várható jelentős javulás, mentesül a védendő felhasználói
körbe tartozás évenkénti igazolása alól.”
„A védendő felhasználó köteles a védelemre jogosultságot
adó körülmény megváltozását vagy megszűnését 15 napon
belül bejelenteni a víziközmű-szolgáltatónál.”
Bővebb információ honlapunkon (www.szegedivizmu.hu)
vagy személyesen, telefonon az Ügyfélszolgálati Irodán (6720
Szeged, Tisza L. krt. 88., Tel.: 62/55 88 55), illetve levélben az
előbbi címen.

Ivóvízminőség-javító program
Szegeden és Algyőn
2013. novemberében megkezdődött a Szeged és Algyő
ivóvízminőség-javító projekt. Az uniós támogatásból megvalósu
ló, több mint 3 milliárd forintos beruházás során egyrészt a Vízmű
telepeken ivóvíz tisztítási technológiák kiépítésére, másrészt új
ivóvízvezetékek építésére, az ivóvízhálózat rekonstrukciójára
(összesen 11,2 km) és mechanikai tisztítására kerül sor.
A két településen szolgáltatott ivóvíz eddig is jó minőségű
volt. Az Uniós csatlakozással az ivóvíz minőségét meghatározó
paraméterekre vonatkozó határértékek szigorodtak az addigi
magyar előírásokhoz képest, ezért a projekt elsődleges célja,
hogy a két település ivóvízminősége a program megvalósulását
követően teljes mértékben megfeleljen mind az EU által
támasztott követelményeknek, mind a kormányrendeletben
rögzített paramétereknek.
A teljes projektnek 2015. június 30-ig kell megvalósulnia, 2014ben jellemzően a kivitelezési munkálatok zajlanak majd.
Az év során a munkálatokból az új ivóvízvezetékek építése, a
meglévő hálózat egy részének felújítása, valamint a teljes ivóvíz
hálózat (689 km) mechanikai tisztítása érintheti közvetlenül
Szeged és Algyő lakosságát. Az építési, illetve a rekonstrukciós
munkálatok földmunkával, esetleg szakaszos útlezárásokkal,
a hálózattisztítási munkálatok pedig pl. átmeneti nyomás
csökkenéssel és/vagy vízhiánnyal is járhatnak. A tisztítás
következtében a víz átmenetileg zavarossá válhat.
A Szegedi Vízmű Zrt. törekszik a pontos és naprakész
tájékoztatásra, együttműködve a projekt végrehajtását irányító
Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.-vel. Amennyiben az
Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban további kérdésük
van, akkor az alábbi elérhetőségen kérhetnek felvilágosítást:
Szeged Pólus Nonprofit Kft., tel.: 62/553-600.
A munkálatok miatt felmerülő esetleges időszakos
kényelmetlenségek miatt türelmüket kérjük, megértésüket
előre is köszönjük!

Leolvasás, vízmérőállás bejelentés rendje

Mérőállás bejelentés lehetőségei a Szegedi Vízmű Zrt.-nél:
− honlapon keresztül: az e-ügyfélszolgálat felületén (regiszt
ráció nélkül is);
− mobiltelefonnal történő mérőállás bejelentés sms-ben vagy
wap-on (regisztrált ügyfeleknek);
− Androidos mobiltelefonról (regisztráció nélkül);
− telefonon;
− e-mailben: vizmeroallas@szegedivizmu.hu;
− személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán
(Szeged, Tisza Lajos krt. 88.).
E-ügyfélszolgálatunkra vagy mobiltelefonos mérőállás
bejelentés szolgáltatásunkra regisztrált, valamint Androidalapú mobiltelefonról mérőállást bejelentő ügyfeleink
számára e-mailt, illetve emlékeztető üzenetet küldünk a
mérőleolvasás esedékességéről.

Vízmérők tavaszi ellenőrzése – elfagyott a télen?
A tél, a kemény fagyok elmúltával számos bejelentés érkezik
hozzánk vízmérők fagyás miatti meghibásodásáról, sérüléséről.
Ennek oka leggyakrabban a vízvezetékrendszer nem megfelelő
víztelenítése, téliesítése, bár előfordulhat megfelelő védelem
esetén is, pl. az átlagosnál (tartósan) fagyosabb téli időjárás esetén.
A törések, szivárgások az esetek nagy többségében nehezen
vehetőek észre, mert a talajba fektetett vezetékből szivárgó víz
nem, vagy csak hosszabb idő után tör a felszínre, így a látszólag
legártatlanabb helyeken is előfordulhat a talajban szivárgás.
Jelek arra, hogy télen 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.
Az ellenőrzést persze nem csak tél végén, tavasz elején
célszerű elvégezni! Kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a
javasolt ellenőrzést saját érdekükben az ingatlan belső (házi)
vízhálózatán rendszeresen – legalább kéthavonta – végezzék
el, ezzel megelőzhetik az elfolyások miatt keletkező magasabb
vízdíjszámlát, valamint az egyéb károkat!

Locsolási kedvezmény
A Szegedi Vízmű Zrt. locsolási kedvezményt biztosít az azt
igénylő fogyasztók számára, mely alapján április 1-től szeptember
30-ig, a locsolási célra használt vízért – meghatározott feltételek
teljesülése esetén – nem kell szennyvízelvezetési díjat fizetni.
A locsolási kedvezményre jogosultak köréről, a kedvezményes
időszak meghatározásáról és minden egyéb fontos tud
ni
valóról Ügyfélszolgálati Irodánkon, valamint honlapunkon
tájékozódhatnak az érdeklődők.

2013-ban megváltozott a Szegedi Vízmű Zrt. vízmérő leolvasási
és számlázási rendszere. A vízmérők leolvasása 2013. július 1-től
évi 2 alkalommal, azaz hathavonta történik. A leolvasás továbbra
is ütemezetten valósul meg, a következő leolvasás várható
idejéről, valamint a mérőállás bejelentés időszakáról
folyamatosan tájékoztatjuk Felhasználóinkat víz- és
szennyvízelvezetési díjas számlájukon, illetve honlapunkon
(www.szegedivizmu.hu).
Kérjük, kísérjék figyelemmel a tájékoztatást, mert csak a
megadott időpontban tudjuk figyelembe venni a bejelentett
mérőállásokat!
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