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INTERAKTÍV VÍZTÖRTÉNETI MÚZEUM

Ingyenesen látogatható a KEHOP-2.1.7-19-2019-00017-es pályázat felhasználásával megújult 
Vízműtörténeti Múzeumban, melyet szervezetten 2022.12.22-ig lehet megtekinteni.
Cím: Északi vízműgépház, Szombathely, Váci Mihály utca 30/A. sz. alatt.
Jelentkezés: A kehop@vasiviz.hu e-mail címen. Kérjük, adja meg elérhetőségét (telefonszám, 
e-mail cím), és visszahívjuk Önt/Önöket a részletek pontosításával.
Látogatás részletei elérhetőek a www.vasiviz.hu/Szolgáltatások/ VASIVÍZ ZRt. megújult interaktív 
Vízműtörténeti Múzeum menüpont alatt. Bízva érdeklődésükben, szeretettel várjuk Önt/Önöket!

VÁLTOZIK 2023. január 1-től a leolvasások GYAKORISÁGA és a részszámlákon számlázott FOGYASZTÁSI IDŐSZAK!

A leolvasások szervezésének racionalizálása érdekében a jogszabályi előírások betartása mellett a VASIVÍZ ZRt. 2023. január 1-jétől a hat havonta leolvasott 
felhasználási helyek esetében az évenkénti kétszeri leolvasásról az évi egyszeri leolvasásra tér át.
Ezeknek a felhasználási helyeknek a vízmérőit Társaságunk az eddigiektől eltérően 2023. évtől október-november hónapban már nem olvassa le.
Társaságunk az évi egyszeri leolvasást minden év április-május-június hónapjában végzi el. 
VÁLTOZÁS továbbá, költségmegtakarítást is megcélozva, hogy a részszámlák jellemzően kéthavonta kerülnek kiküldésre és a számlák két havi mennyiséget 
fognak tartalmazni. 
A változás következtében az alábbiakra szeretnénk felhívni felhasználóink figyelmét:
– A leolvasások átszervezése miatt kérjük, kísérje figyelemmel a 2022. II. félévi elszámoló számláját, melyen a Számlarészletező oldalon, a lap alján tüntetjük fel 
a következő leolvasás időszakát!
– Kérjük, amennyiben a leolvasást végző kollégánk leolvasási értesítőt hagy a helyszínen, fotózza le vízmérőjét és küldje meg e-mailben a meroallas@vasiviz.hu 
címre, vagy keresse fel személyesen Ügyfélszolgálati irodáinkat és mutassa be fényképét.  
A fenti változások miatt, a csőtörések elkerülése vagy azonnali feltárása okán az eddiginél fokozottabb figyelmet kell fordítani a felhasználási helyen a vízmé-
rő védelmére és működésének ellenőrzésére! Tájékoztatjuk, hogy változott a csőtörés miatt, biztosító számára kiállított igazolás díja, így 2022. július 1-jétől 
15.240,- Ft-ot kell fizetni, mely tartalmazza a helyszíni kiszállást, jegyzőkönyv felvételét és az igazolás kiállítását.

VÍZMÉRŐ VÉDELEM

A tartós hideg komoly károkat okozhat a vízmérő aknájában, pincéjében vagy a belső hálózaton. Érdemes időben gondoskodni a fagy elleni védelemről, hogy el-
kerülhető legyen a vízmérő meghibásodása és az emiatt jelentkező magasabb összegű vízdíjszámla rendezése.  A vízmérő megfelelő szigetelés nélkül elfagyhat, 
cseréjének költsége a Felhasználót terheli, mivel a felhasználási hely fagy elleni védelme és ellenőrzése a Felhasználó feladata.
Mit tehet Ön a fagykár megelőzése érdekében? 
 – megfelelő szigetelőanyag kiválasztása (hungarocell, pléd)
 – aknafedél ellenőrzése (zárt állapot), szükség esetén cseréje
 – zárt pinceablakok, azokon a helyeken, ahol a pincében van beépítve a vízmérő
 – használaton kívüli ivóvízvezetékek víztelenítése, kerti csapok leürítése, elzárása 
 – szivárgás ellenőrzése a fekete színű csillagkerék megfigyelésével (mozdulatlan ez a kerék, ha nincs vízelfolyás)

40 EUR – BEHAJTÁSI KÖLTSÉGÁTALÁNY

Felhívjuk a Tisztelt nem lakossági célú felhasználási hellyel rendelkező Partnereink figyelmét a számlákon szereplő fizetési határidő pontos betartására. Amennyiben a befizetés 
összege a számlán megjelölt fizetési határidőn túl érkezik bankszámlánkra, akkor az a 40 EUR behajtási költségátalány felszámítását eredményezi!

SZOMBATHELY FEDETT USZODA NYITVA TARTÁS VÁLTOZÁS

Értesítjük Önöket, hogy a VASIVÍZ ZRt. 2022. október 3. napjától a Fedett Uszodát a sokszo-
rosára emelkedett energia költségek miatt csökkentett alapterületen kénytelen üzemeltetni.
Célunk, hogy hosszabb távon fenntartható legyen a 33 méteres medencét magába fogla-
ló épületrész működtetése.
Úszásra az alábbi időszakokban van lehetőség a versenysport függvényében:
Hétfő: szünnap – karbantartás és takarítás miatt.
Kedd-péntek: 06.00 - 12.00 óra között.
Hétvégén: 09.00 - 18.00, mennyiben nincs vízilabda mérkőzés.
A vízilabda mérkőzések időpontjai, valamint további részletek megtekinthetőek:
www.vasiviz.hu/Fedett uszoda és Termálfürdő menüpont alatt. 
A kisebb vízfelületre korlátozott szabadidős tevékenységért ezúton is kérjük megértésü-
ket és együttműködésüket.

TELEFONOS APPLIKÁCIÓ – VASIVÍZ App

Csatlakozzon Ön is az e-számla igénylők közé!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy – az Európai Unió által támogatott KEHOP-2.1.7-
19-2019-00017 számú projekt keretében – megvalósult VASIVÍZ ZRt. telefonos applikáció-
ja már elérhető és letölthető az ANDROID operációs rendszerrel rendelkező készülékekre.
Weboldalunkon keresztül regisztráljon online ügyfélszolgálatunkra vagy Töltse le az in-
gyenes VASIVÍZ App alkalmazást, intézze gyorsan, egyszerűen és biztonságosan ügyeit! 
Az alkalmazás használatához regisztráció szükséges. (Figyelem: Ha Ön már online fel-
használónk, akkor is szükséges az applikációra regisztrálnia.)


