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Elszámolási időszak:

Fizetendő összeg:

Fizetési határidő:

2019.07.01-2019.07.31

2 233 Ft

2019.08.13

Felhasználó azonosító száma:

Felhasználó neve:

Felhasználó címe:

Felhasználási hely címe:

A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az ön megtakarítása:

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a

- ebben az elszámolási időszakban:

- 2013. július 1-je óta összesen:

(Ezen összegek az ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

2489 Ft

256 Ft

22485 Ft
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Számla Gyula

Gyula

Gyulautca u. 1.

5700

Számla Gyula

Gyulautca u. 1.

Gyulautca u. 1.

8273

5

11

Számla Gyula

Gyula Gyulautca u. 1.

*A számlakép részletes magyarázata a túloldalon olvasható.

SZÁMLAKÉP TÁJÉKOZTATÓ
MINTA SZÁMLA

Első oldal*

SZÁMLAKÉP TÁJÉKOZTATÓ
MINTA SZÁMLA

Második oldal

Viziközmű-szolgáltatás elszámoló számla

MÁSOLAT számla másolat

oldalszám 1/ 2

Számla sorszáma: 2093743/2019

Szolgáltató neve: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

Címe: 5700 Gyula, Szt. László u. 16.

11056218-2-04Adószáma:

Bankszámlaszáma: 10402623-26210876-00000000

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Gyula, Szent László u. 16.

Tel.:06 (66) 362-377 Fax: 06 (66) 466-998

Email: ugyfelszolgalat@ugyfelszolgalat.hu

Mérőállás bejelentés: 06 (80) 922-035

Vevő (fizető) azonosító száma:

Vevő (fizető) neve:

Vevő (fizető) címe:

Vevő (fizető) adószáma:

8016

Szerződéses folyószámla:

Számla sorszáma:

Fizetési mód:

8016

2093743/2019

Készpénz

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

oldalszám   2/ 2

Teljesítés kelte:

Számla kelte:

A szolgáltatás megnevezése:

Viziközmű szolgáltatás

Elszámolt mennyiség: Víz:  3,0 m3 Szennyvíz:  2,7 m3

Árszabás: Lakossági

Tétel megnevezése

Ivóvíz szolgáltatás alapdíj

5067340 számú vízmérőn mért ivóvíz
fogyasztással arányos díj

Bruttó számlaérték összesen *:

Fizetendő összeg:

Áfa összesítő (Ft)

Összesen:

Elszámolási

időszak

2019.07.01-2019.07.31

2019.07.01-2019.07.31

Mérőállás

(induló, záró)

220 223

Elszámolt

mennyiség és

mértékegység

1,0 hó

2,7 m3

1,0 hó

Nettó egységár és

mértékegység

336,00 Ft/hó

184,00 Ft/m3

295,00 Ft/m3

Nettó díj

(Ft)

336

497

295

27

27

27

427

631

375

2233

2233

Áfa (%)
Bruttó

díj

1 785 475 2 233

1 785 475

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 2233 Ft

Tájékoztató adatok:

*Az alapdíj a fogyasztástól függetlenül fizetendő.

** A rezsicsökkent és a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget

tartalmazza.A fogyasztás megállapításának módja: átalány

Következő leolvasás vagy diktálás várható időpontja: 2019.08.14 - 2019.08.20

Szinva Comp Szoftver Szinva közüzem - GYULA01 3. 1509.35

Szinva Comp Szoftver Szinva közüzem - GYULA01 3. 1602.967

2019.08.13

2019.08.05

következő fizetési kötelezettség terhelte volna:

Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj

Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj
5067340 gyári számú vízmérőn

Áthárított vízterhelési díj

2,7 m3

2,7 m3

193,00 Ft/m3

4,50 Ft/m3

521

12

27

27

662

15

2 233

Utolsó olvasott/diktált óraállás: 220 m3

Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény
10.0%

2019.07.01-2019.07.31 0,3 m3 324,00 Ft/m3 97 27 123

Számlakészítés napján fennálló túlfizetés:

2019.07.01-2019.07.31

2019.07.01-2019.07.31

2019.07.01-2019.07.31

27%

Áfa% Nettó érték (Ft) Áfa (%) Bruttó érték (Ft)

12

13



Tisztelt Ügyfelünk!

Részszámla: Leolvasási adatok hiányában, a felhasználási hely előző 12 havi fogyasztásból számított átlagmennyiség alapján kiállított számla. A 
felhasználó kezdeményezheti az átlagmódosítást.

Elszámoló számla: Leolvasási adatokon, vagy átlagmennyiségen alapuló számla, amely tartlamazza az adott elszámolási időszakban keletkezett 
részszámlák levonását is. A felhasznált vízmennyiség megállapítása szolgáltatói és vagy felhasználói fogyasztásmérő leolvasáson alapulhat.

A számla első oldalán található információk magyarázata:

1. Szolgáltatóra vonatkozó általános információk, ügyfélszolgálat elérhetőségei

2. Kézbesítési cím: ahova a számlák küldemények kézbesítését kérte. Kérjük, hogy az adatok változását, pontosítását a �

kézbesítés elősegítése érdekében szíveskedjen bejelenteni.

3. Felhasználási helyre vonatkozó információk - A felhasználási helyazonosító, a szolgáltatás igénybevételének helye

4. A rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályok alapján feltüntetendő információk:

A díj csökkenése nélkül mennyit kellett volna Önnek ebben az elszámolási időszakban fizetnie. A díj csökkentése milyen 

összegű megtakarítást jelentett az aktuális számlában és mennyi a megtakarítása göngyölítetten 2013. július 1-től.

5. Elszámolási időszak, Fizetendő összeg: Az elszámolt időszakban keletkezett fogyasztás bruttó (ÁFA-val növelt) � fizetendő 

összege. Fizetési határidő=teljesítés kelte.

6. Készpénzes fizetési mód esetén: A lap alján található QR kód a díjbeszedői befizetés rögzítéséhez szükséges adat, mely tartalmazza 

a számla számát, összegét a fizető azonosító számát és fogyasztási helyét. A QR kód alkalmazásával naponta rögzítésre kerül a 

számla összegének befizetése az Ön folyószámláján.

Csekkes fizetési mód esetén: A lap alján található készpénz-átutalási megbízás szolgál a számla összeg postai úton történő befizetésére.

A számlarészletező oldal magyarázata:

7. Vevő azonosításához szükséges információk: Vevő (fizető) azonosító száma: a társaságunknál vezetett azon vevői �

folyószámla azonosítója, melyen a számla szerinti felhasználási helyhez kapcsolódó számlákat és befizetéseket � kezeljük, 

továbbá a számla fizető adatai, számla egyedi sorszáma és fizetés módja.

8. Jogszabályok alapján feltüntetendő adatok: a számla készítés kelte, illetve a szolgáltatás megnevezése.

9. Elszámolt mennyiség: Az adott elszámolási időszakban elfogyasztott vagy számított fogyasztással arányos mennyiség kerül 

feltüntetésre, ivóvíz és szennyvíz mennyiség külön-külön. Utolsó víziközmű szolgáltató által olvasott/ügyfél által diktált 

óraállás megjelenítése

10. Tételek:

Több vízmérő esetén a fogyasztással arányos díjakat gyári számonként külön sorban találja. Amennyiben az ingatlan fogyasztását 

mérő vízóra után mellékmérős fogyasztási hely van, a mellékmérők vízfogyasztásának levonását „Ivóvíz, szennyvíz jóváírás, 

mellékmérők fogyasztása" sorokban találhatja. A számlában kiszámlázott víz és szennyvíz mennyisége az elszámolt mennyiség 

sorban találhatja. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz azon ügyfeleink számláján jelentkezik, akik nincsenek 

rákötve a városi csatorna hálózatra, 

11. A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátásakor: Az Ön vevői folyószámla egyenlegét � tar ta lmazza,  

mely az aktuális Viziközmű-szolgáltatási számla összegén felül tartalmazza a korábbi időszakban � k i b o c s á j t o t t ,  d e  

pénzügyileg még nem rendezett számlaértékek (közüzemi-, lakbér- és egyéb szolgáltatásról szóló � számlák) összegét.  

Felhívjuk figyelmét, hogy a számlán kimutatott díjtartozásról fizetési felszólást küldünk, melyben már a hátralék beszedésével 

kapcsolatos többletköltséget is felszámítunk.

12. Következő leolvasás időpontjaként meghatározott időszak, amikor a Szolgáltató részéről történik a vízmérő (k) újabb leolvasása. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló Kormány rendelet előírása szerint a vízmérő akna, illetve fogyasztásmérő hozzáférhetőségének 

biztosítása, tisztán tartása, valamint annak fagy elleni védelme, továbbá a fogyasztásmérő hozzáférhetőségének biztosítása is. 

13. A bruttó számlaértékből túlfizetés vagy egyéb konkrét jogcímen érvényesített, a fizetendő összeget befolyásoló tételek 

különbözete megegyezik a számla első oldalán feltüntetett fizetendő összeggel.

Felhívjuk figyelmét, hogy a MINTA számlában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, aktuális számlája ettől eltérő tételsorokat is 
tartalmazhat. Amennyiben számlájával kapcsolatosan további kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunkon kérhet tájékoztatást.


