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Folyószámla azonosító száma:
Vevő (fizető) neve:
Vevő (fizető) címe:

000000000001
Minta ügyfél
6791 Szeged, Minta utca 67

Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Fizetési mód:

000000000001
26358254215
Csoportos beszedés
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SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Szennyvíz 55 m3
Víz 55 m3
Víz: Lakossági díj; Szennyvíz: Lakossági díj

Mérőállás
Elszámolt
(induló, záró) mennyiség és
mértékegység

25.

Elszámolt
időszak

Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj
815626 számú vízmérőn
mért ivóvíz fogyasztással
arányos díj
815626 Elvezetett
mennyiséggel arányos
szennyvízdíj
Áthárított vízterhelési díj
Bruttó számlaérték összesen*
Késedelmi kamat
Figyelembe vett túlfizetés
Fizetendő összeg

2022.06.01-2022.07.31
2022.05.13-2022.07.11

245 - 300

2 hó
55 m3

368,91 Ft/hó
141,93 Ft/m3

737,82
7 806,15

27
27

2022.05.13-2022.07.11

245 - 300

55 m3

313,65 Ft/m3

17 250,75

27

2022.05.13-2022.07.11

-

55 m3

3,42 Ft/m3

188,10

Nettó díj
(Ft)

ÁFA
(%)

27
AHK

ÁFA%
27

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 32 925 Ft

Nettó érték (Ft)
25 982,82
25 982,82

14.

17.

Tétel megnevezése

ÁFA összesítő (Ft)
Tétel megnevezése
Víziközmű-szolgáltatás
Számla összesen:

Nettó egységár
és
mértékegység

Teljesítés időpontja: 2022.08.26.
Számla kelte:
2022.07.31.
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás

1

4.

Árszabás:

13.

12.

15.
Elszámolt mennyiség:

16.

2 02 2

ÁFA
7 015,36
7 015,36

Bruttó díj
(Ft)
937,03
9 913,81

26.

21 908,45
238,89
32 998,96,-169,32 925,-

Bruttó érték (Ft)
32 998,18
32 998,18

22.

Tájékoztató adatok:
* Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget
tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került
meghatározásra.
Következő leolvasás várható időpontja:
2022.11.09-2022.11.13
AHK: adó hatályán kívüli
Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés
Bekötési vízmérő pontossági osztálya:
C
A tárgyidőszaki felhasználás összehasonlítása:
Az Ön ivóvíz felhasználásának (ha releváns szennyvízkibocsátásának) változása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző
elszámolási időszak százalékban kifejezett változása): Ivóvíz felhasználása: +189%, szennyvízkibocsátása: +189%
Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) a megelőző elszámolási időszakhoz képest (csökkent/növekedett/nem változott): Ivóvíz felhasználása:
növekedett, szennyvízkibocsátása: növekedett
Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) az átlagos lakossági felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest (felhasználó/átlagos lakossági felhasználó
fogyasztásának százalékban kifejezett aránya): Ivóvíz felhasználása: 445%, szennyvízkibocsátása: 463%
A lakossági felhasználók átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: www.szegedivizmu.hu
Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege:
Sorszám
Számla végösszeg(Ft)
25846754215
-169
Leolvasás módja (LM) jelen számlában: Leol
Következő mérőállás bejelentés időpontja: 2022.09.09-2022.09.16

Szegedi Vízmű Zrt.
Tel.: (62) 55-88-55
E-mail: vizmu@szegedivizmu.hu
Honlap: www.szegedivizmu.hu
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S Z Á M L A M A G Y A R Á Z A T
  1.	A Szegedi Vízmű Zrt.-re vonatkozó adatok, információk, a bankszámlaszám. Átutalás esetén kérjük, erre a
bankszámlaszámra utaljon.
  2.	A számla típusára és terjedelmére vonatkozó információ.
  3.	A számla kézbesítési helye.
  4.	A felhasználási helyre vonatkozó ügyfél azonosító szám, a felhasználó és a felhasználási hely adatai.
Személyes, írásos és telefonos ügyintézés esetén, kérjük, az ügyfél azonosító számra hivatkozzon!
  5.	A számlában elszámolt fogyasztási időszak.
  6.	A számla fizetendő összege. Az időszaki számla értéke, vagy a számla esetleges „túlfizetéssel” csökkentett
és/vagy késedelmi kamattal növelt összege.
  7.	A számla fizetési határideje. Az az időpont, ameddig a számla értékének a szolgáltató számlájára kell érkeznie.
  8.	
Rezsicsökkentés: a számla értéke rezsicsökkentés nélkül, illetve a rezsicsökkentés eredményeképpen
jelentkező megtakarítás összege az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint 2013. július 1-től összesen.
  9.	Befizetési csekk helye, egyéb fizetési mód esetén a befizetésre vonatkozó információ.
10.	A folyószámla azonosító a számlák és befizetések nyilvántartási azonosítója. Személyes, írásos és
telefonos ügyintézés esetén erre a számra is hivatkozhat. Vevő, fizető azonosító adatok (gazdálkodó
szervezetek esetén adószám és/vagy csoportazonosító szám).
11.	A szerződéses folyószámla azonos a folyószámla azonosító számmal.
12.	A számla sorszáma és az Ön által választott fizetési forma.
13.	A számla teljesítési és kibocsátási dátuma.
14.	A nyújtott szolgáltatás megnevezése: a víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatás a víziközmű- szolgáltatás részei.
15.	Elszámolt mennyiség: az adott számlában számlázott összes szolgáltatási mennyiség.
16.	Árszabás: A felhasználási helyre a szerződésben megállapított szolgáltatási díjkategória.
17.	
Számlarészletező adatok: alapdíj sorok, vízszolgáltatásra vonatkozó sorok, szennyvíz-szolgáltatásra
vonatkozó sorok, vízterhelési díjra vonatkozó sorok és mindezek összesített értéke.
18.	Előző, késedelmesen befizetett számlát érintő késedelmi kamat összege (abban az esetben szerepel a
számlán, amennyiben van ilyen jogcímen nyilvántartott összeg).
19.	Az előző időszakból fennmaradt „túlfizetés” számlakiállítás időpontjában figyelembe vehető összege
(abban az esetben szerepel a számlán, amennyiben van ilyen jogcímen nyilvántartott összeg).
20.	A számla ÁFA összesítője: a kibocsátott számlában az ÁFA kötelezettség részletezése.
21.	A felhasználási helyre a számla készítését követően nyilvántartott víz- és szennyvízelvezetési díj, valamint
a számlában elszámolt késedelmi kamat egyenlegét jelző tájékoztató információ.

Tájékoztató adatok
22.	A rezsicsökkentésre vonatkozó tájékoztató információ.
23. 	Felhasználási helyre vonatkozó várható leolvasási időszak. Kérjük, ebben az időszakban jelentse be
mérőállását, vagy tegye lehetővé munkatársunk számára a mérőhöz való hozzáférést.
24.	A tárgyidőszaki felhasználás összehasonlítása megmutatja, hogy a jelenlegi és az előző elszámolási időszak
ivóvíz felhasználása és szennyvíz kibocsátása hogyan alakult (növekedett, csökkent vagy nem változott),
illetve hogyan viszonyul a lakossági átlagfogyasztáshoz.
25.	Számlafizetési információk.
26.	Általános tájékoztató sorok: közérdekű, az ügyfelek tájékozódását segítő információk.
A számlán alkalmazott, a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezések magyarázata:
  1.	Elszámoló számla: leolvasási adatokon, vagy átalánymennyiségen alapuló számla, amely tartalmazza
az adott elszámolási időszakban keletkezett részszámlák levonását is. A felhasznált vízmennyiség
megállapítása szolgáltatói és/vagy felhasználói fogyasztásmérő leolvasáson alapulhat.
  2.	Részszámla: leolvasási adatok hiányában, a felhasználási hely előző 12 havi fogyasztásából számított
átlagmennyiség alapján kiállított számla. A felhasználó bármikor kezdeményezheti a szolgáltatónál ezen
átlagmennyiség módosítását.
  3.	Elszámolt időszak: az az időtartam, amelyre vonatkozóan a felhasználási hely előző 12 havi fogyasztásából
számított átlagmennyiség alapján képzett felhasználás az adott részszámlában számlázásra kerül.
  4.	Elszámolási időszak: az az időtartam, amelyre vonatkozóan a leolvasott/bejelentett mérőállás alapján a
tényleges fogyasztás megállapítása történt.
  5.	Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj: a víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj.
  6.	……. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj: a mérő gyári száma szerinti ivóvíz
fogyasztás mennyiségének részletező sora.
  7.	Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj: az ivóvízfogyasztással arányosan számított szennyvízdíj
részletező sora.
  8.	Áthárított vízterhelési díj: a 2003. évi LXXXIX törvény által előírt környezetterhelési díj, a szennyvízkibocsátás
mértékével azonos mennyiségben elszámolva.
  9.	Részszámlában elszámolt díjak: az elszámoló számlában levonásra kerülnek a korábban kibocsátott
részszámlákban már érvényesített számlatételek.
10.	
Mellékmérőkön elszámolt díjak: a számlából levonásra kerülnek a bekötési vízmérőhöz kapcsolódó
hiteles mellékvízmérőkön elszámolt fogyasztás arányos díjak.
11.	
Rezsicsökkentés miatti korrekció: a rezsicsökkentés során előírt százalékos megtakarítás érdekében
biztosított további kedvezmény a kerekítésből adódó eltérések ellentételezésére.
12.	
Kerekítés: A számla tételsorok bruttó értékének összesítése és a számla bruttó összege közötti eltérés
ellentételezésére szolgáló összeg.
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