TI SZT E LT F ELH

ASZN ALO I N K!

Strat6giai c6lkitfizAseinkkel flsszhangban arra ti5reksztink, hogy a Felhaszndl6k 6rdekeit szem el6tt
tartva az ERV. Eszakmagyarorszdgi Regiondlis Vizmtvek Zft. mfikdd6s6f 6s informatikai rendszereit
folyamatosan fejlesszlik. A tdbbi regiondlis vlzikdzmfi-szolgdltat6 tev6kenys6g6vel val6
flsszehangolfls 6rdek6ben tdbb olyan fejleszt4s is folyamatban van, amely 6rinti a Tisztelt
Felhaszndl6kat is. Ezen vdltozdsokr6l az alilbbiak szerint nyrtjtunk rdvid tdj6koztatdst. (BSvebben: a
www.ervzrt.hu weboldal u nkon tdj6koz6dhatnak.)

Az eddig eltelt id6szakban ki nem 6llitott sz6ml6k

kikUldesenel, illetve

a

fizet6si

hatdrrid6k

meghat6roz6s6n6l T6rsas6gunk arra torekszik, hogy a Felhaszn6l6k 6rdekeit a lehet6 legteljesebb
m6rt6kben figyelembe vegye.
A szAml6zdts egyes felhaszn6l6i csoportokn6l m6r megkezd6d6ft, amely folyamatosan kerUl
kiterjeszt6sre valamen nyi FelhasznS16ra.

Az elkovetkezend6 id6szakban m6g nem a norm6l rendnek megfelel6en kerUlnek a

a

a

ffi

sz6ml6k
kiSllit6sra, de a visszamen6leges id6szak ki nem sz6ml6zott mennyis6ge nem egy szdmlSban kerUl
majd kiterhel6sre.
T6rsas6gunk az elmaradt idoszak sz6ml6it eleinte a megszokott6l sfirfibben fogja kibocs6tani,
u gyanakkor hossza bb f izet6si h ati rid 6 kerir I alka lma zAsra.
Felhaszn6l6inknak r6szletfizet6si lehet6s6get biztositunk, amennyiben a felt6teleknek megfelelnek.
Tovdbbi inform6ci6: a szdml(tkon tal4lhato, kdrjhk, figyelmesen tanulmdnyozzdk 5t!

H.GYAN LEHET B

az iizleti paftnerazonosit6 6s a m6r6 gy6ri sz6m
szimjegy6nek megad6s6t kdvetoen telefonon, a O6-8012242-42 telefonsz6m 2.

Automata mero6ll6s-bejelent6s form6jdban,

utols6

4

meniipontj6ban.

6s mobil applik6ci6n keresztul a www.vizcenter.hu weboldalon, a vizm6r66ll6s
bejelent6se meni.jpontban.
lr6sban, a 3700 Kazincbarcika, Tardonaift 1. cimre post6zva.
Elektronikus an, az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail cimre kUldve.
Telefonon, az igyint5z6vel tdrt6n6 kapcsolatfelvetel (tj6n, az ingyenesen hivhat6 06-80122-42-42

Online

a
a

telefonsz6mon.
Szem6lyesen, az iigyf6lszolg6lati irod6inkban.
Tovdbbi informdci6: a www.eruzt.hu 6s a www,vizcenter.hu weboldalon tal6lhat6.

o A

becsirlt fogyaszt6s mennyiseg6t

a

sz6ml6z6si rendszer

a

t6nyleges vizfelhasznSl6s

a

mennyiseg6b6l 6llapitja meg.
Az 6ves Atlagfogyaszt6s (sz6mldzott havi 6tal6nymennyis6g) m6dosit6s6ra lehet6s6g van az online
Ugyfelszolg6lati adatlapunkon, mely megtalSlhat6 a https://vizcenter.hu/erv/ oldalon.
Tisztelt Felhaszn6l6ink m6dosit6st k6rhetnek az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mailcimen.

a

Ugyfeleinknek lehet5s6get nyrijtunk

.
r

az

6tlagfogyaszt6s m6dosit6s6ra

a

06-80122-42-42

telefonsz6mon.

Szem6lyes iigyint6z6sre is lehet6seget biztositunk az Ugyf6lszolg6lati irod6inkban, a honlapunkon
ta16lhat6 nyitvatart6si id6ben.

T6j6koztatjuk Tisztelt Felhaszn616inkat, hogy

az

6tlagfogyaszt6st minden elsz6molt

m6166l16st

kdvet6en a rendszer automatikusan fjrakalkul6lja.

Amennyiben a Tisztelt Felhaszn6l6nk minden h6napban a tenylegesen elfogyasztott mennyis6grol
szeretne sz5ml6t kapni, lehet6s6ge van a havi dikt6l6st alapul vevo sz6mlSz6st vSlasztania. Ebben az
esetben, a dikt5l6si id6szakban, az el6z6ekben ismertetett Ugyint6z6si csatorn6kon van lehetos6ge
a havi m6ro6ll6st bedikt6lni.
Tovdbbi inform6ci6: a www.eruzrt hu 6s a wvvw.vizcenter.hu weboldalon talillhato.

a

A befizet6s t6rt6nhet postai csekken (sz6mlahoz csatoltan vagy ig6nyl6s eset6n).

a

Lehet6s6g nyilik befizet6sre egyedi 5tutal6ssal.
Gsoportos beszed6si megblz6ssal is rendezhet6 a sz6mla.
A Kazincbarcikai, Miskolci, 6zdi, P6terv6s6rai, Salg6tarj6ni

a
a

lrodSnkban bankk6rtyival is fizethetnek Tisztelt Felhaszn6l6ink.

6s Tiszarijv6rosi Ugyfelszolg6lati

Fogyaszt6ink a www.vizcenter.hu online feltileten 6s mobil applik6ci6n keresztUl, regisztr6ci6t
kdvet6en nyomon kdvethetik 6s befizethetik szdml6ikat az OTP SimplePay alkalmaz6ssat.
A Dijnet felUleten a sz6ml6k kiegyenlitese ig6ny szerint tort6nhet bankkdrty6val, netbankon

keresztUl, mobilon, csoportos beszed6si megbiz6ssal vagy eseti banki 6tutaliissal

a
a

a
a
a

egyszerUen, biztons6gosan, k6nyelmesen 6s kornyezetbar5t m6don.
Szem6lyes befizet6sre az Ugyf6lszolg6lati irod6ink p6nzt6r6ban nyilik lehet6s6g.
Tovdbbi informdci6: a www.eruzt.hu weboldalon tal6lhat6.

Munkat6rsaink k6szs6ggel 6llnak rendelkez6sre az al6bbi el6rhet6s6geken.
Telefonon : az n gyenesen h ivhat6 06-80 12242.42 telefonsz6mon.
Online Ugyint6z6s keret6n belUl, amely el6zetes regisztr6ci6t ig6nyel
o a www.vizcenter.hu weboldalon 6s
o mobil applikdci6n keresztUl. (A mobil applikdci6 [Vizcenter MVMI ZRT.] let6lthet6
i

Aruh6zb6l6s az App Store-b61.)
ir6sban a 3700 Kazincbarcika, Tardonairit 1. ctmre post6zva.
Elektronikusan az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail cimet alkalmazva.

Szem6lyesen:

az

a Ptay

tigyf6lszolg5lati irod6inkban, amelyek nyitvatart6s6r6l t6j6koz6dhat a

u 6s a www.vizcenter. h u weboldalakon.
TovAbbi informici6: a www.ervzrt.hu 6s a www.vizcenter.hu weboldalon talSlhat6.
www.ervzrt.
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