Számlamagyarázat részszámlákhoz
Tisztelt Ügyfelünk! Számlamagyarázatunkkal az egységes számlakép törvényi előírásai szerint kialakított víz- és csatornadíj számlán való eligazodást szeretnénk segíteni.
Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy ez a számla csak illusztráció, az adatok tájékoztató jellegűek, elemei nem mindenben egyeznek az Ön aktuális számlájával.
Amennyiben számlájával kapcsolatban kérdése volna, ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.

Társaságunk adatai
Erre a bankszámlaszámra rendezheti
átutalással számláját.
Kiemelt ﬁzetési információk
Az adott számlában elszámolt időtartam, a
ténylegesen beﬁzetendő összeg (a számla
értékét az esetleges túlﬁzetések csökkenthetik)
és a ﬁzetési határidő, ameddig ezen összegnek
társaságunkhoz be kell érkeznie.
Megtakarítási információk
A számla rezsicsökkentés nélkül számolt díja,
valamint a rezsicsökkentés következtében
megtakarított bruttó érték az adott számlában,
illetve összesen a mostani elszámolási időszak
végéig kibocsátott víz- és szennyvízszámlákban.
(Ha Ön időközben lett ügyfelünk, a megtakarítás
a szerződéses időszakra vonatkozik.)

Váltsa le papírcsekkjét
és döntse el Ön,
mikor ﬁzet!
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Amennyiben csoportos beszedéssel rendezi
vízszámláját, választhat Önnek kedvezőbb
ﬁzetési határidőt. A hónap elején, közepén,
vagy végén legyen a számlaﬁzetés napja?
További részletek, nyomtatvány letöltése:
www.tettyeforrashaz.hu

Víziközmű-szolgáltatás 1. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/4
Számla sorszáma: 123456VL18

Szolgáltató neve: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Címe:
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
Adószáma:
14925889202
Bankszámlaszáma: 10402427-00027647-00000004

Minta Balázs
Pécs
Buborék utca 8.
7123

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Ügyfélszolgálati iroda: Pécs, Búza tér 8/B
Levélcím: 7602 Pécs, Pf. 33
Telefon: 72/421-700, 80/811-111 Fax: 72/421-701
E-ügyintézés: www.tettyeforrashaz.hu
E-mail: uszi@tettyeforrashaz.hu
Műszaki hibabejelentés: 72/421-799

Elszámolt időszak:
Fizetendő összeg:
Fizetési határidő:

2018.07.01-2018.08.31
7 518 Ft
2018.08.31.

Felhasználási hely azonosító száma: 101015678
Felhasználó neve: Minta Balázs
Felhasználó címe: 7123 Pécs, Buborék utca 8.
Felhasználási hely címe: 7123 Pécs, Buborék utca 8.

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása
- ebben az elszámolt időszakban:
- 2013. július 1-je óta összesen:
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

+ 2. oldal, a számla hátoldala
Az előírásoknak megfelelően a számla 2. oldala
nem tartalmaz pénzügyi adatokat, itt találja
aktuális híreinket, ﬁgyelemfelhívásainkat,
amelyekről bővebben weboldalunkon, a
www.tettyeforrashaz.hu címen tájékozódhat.

8 380 Ft
862 Ft
4 283 Ft

Javasolt beﬁzetési határidő
Ahhoz, hogy a számla rendezése a ﬁzetési
határidőig biztosan megtörténjen (vagyis az
összeg megérkezzen társaságunkhoz), legkésőbb ezen a napon ajánlott a ﬁzetést kezdeményezni. Csekkes számla esetén a közlemény
rovatban, átutalásos ﬁzetési mód esetén a
tájékoztató adatok között található.

A számlát kiállító informatikai rendszer a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (6) bekezdésében előírt tanúsítvánnyal rendelkezik.

A számla típusa
Lehet elszámoló számla vagy részszámla.
Az éves leolvasások közti időszakban részszámlákon, egyenletesen rendezi a szolgáltatás díját.
Ezeken az Ön kalkulált fogyasztása, egy átlagos
mennyiség szerepel.
Egy év = két boríték: a leolvasást követően az
elszámoló számlával együtt küldünk két
részszámlát (1-2), majd később együtt érkezik a
következő időszakokra vonatkozó három
részszámla (3-4-5. részszámla). Így előre tervezhető a háztartás víz- és/vagy csatornadíj kiadása.
Levelezési cím
Ide kérte Ön a számlák kézbesítését. Kérjük,
tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, ha megváltozik.
Felhasználó és felhasználási hely adatai
A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél neve, címe.
Felhasználási hely azonosító száma
Az a hely, ahol Ön a szolgáltatást igénybe veszi,
ezt azonosítja az egyedi kilencjegyű szám.
Kérjük, csoportos beszedési megbízás adásakor
az utolsó hat számjegyet tüntesse fel.

Vevő azonosító
A számlaﬁzető (szerződött) ügyfél egyedi azonosítója, kérjük, erre hivatkozzon ügyintézéskor.
Számla sorszáma
Az adott számla egyedi sorszáma. Kérjük, egyedi
banki átutalás esetén ezt a kódot, valamint a vevő
azonosítót tüntesse fel a közlemény rovatban.
Fizetési mód
A számla Ön által választott kiegyenlítési módja
(kp. átut. megb./csoportos beszedés/átutalás).

Vevő (fizető) azonosító száma: 311123456
Vevő (fizető) neve: Minta Balázs
Vevő (fizető) címe: 7123 Pécs, Buborék utca 8.
Vevő (fizető) adószáma:

Tétel megnevezése
Itt szerepelnek a számlában elszámolt fogyasztási
adatok és díjaik vízmérőnként (gyári számmal
jelölve), a szolgáltatás típusa szerint rendezve.
Külön sorokat kapnak a ﬁzetendő összeget
befolyásoló esetleges tételek, mint például a
késedelmi kamat, vagy egy korábbi beﬁzetésből
adódó túlﬁzetés (utóbbi Figyelembe vett túlﬁzetés
megnevezéssel).
Vízterhelési díj
A 2003. évi LXXXIX. törvény által előírt, szennyvíz
kibocsátása után ﬁzetendő köbméterarányos díj.
Tájékoztató adatok
A számla értelmezését segítő információk, illetve
jogszabályban előírt egyéb adatok. Itt találja például
az adott felhasználási helyhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződésének azonosítóját.
Következő leolvasás várható időpontja
A következő elszámoláshoz szükséges vízmérő
leolvasás tervezett időszaka. Ebben az időszakban
keresi fel Önt szakemberünk, kérjük, biztosítsa
leolvasónknak a mérőhöz való hozzáférést!

Teljesítés időpontja: 2018.08.31
Számla kelte: 2018.07.13
A szolgáltatás megnevezése: Víziközmű-szolgáltatás

Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma: 123456VL18
Fizetési mód: Kp.átut.megb.

SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Árszabás: Ivóvíz szolgáltatás: Lakossági tarifa; Szennyvíz elvezetés: Lakossági tarifa
Elszámolt időszak

Mérőállás
(induló
záró)

111222333 számú vízmérőn mért
ivóvízfogyasztással arányos díj

2018.07.01-2018.08.31

111222111 számú vízmérőn mért
ivóvízfogyasztással arányos díj

Elszámolt
mennyiség és
mértékegység

Nettó egységár
és mértékegység

-

6 m3

340,00 Ft/m3

2 040,00 27

2 590,80

2018.07.01-2018.08.31

-

4 m3

340,00 Ft/m3

1 360,00 27

1 727,20

111222333 Elvezetett mennyiséggel
arányos szennyvízdíj

2018.07.01-2018.08.31

-

6m

3

248,00 Ft/m

1 488,00 27

1 889,76

111222111 Elvezetett mennyiséggel
arányos szennyvízdíj

2018.07.01-2018.08.31

-

4 m3

248,00 Ft/m3

992,00 27

1 259,84

Áthárított vízterhelési díj

2018.07.01-2018.08.31

-

10 m3

4,00 Ft/m3

40,00 27

50,80

-

-

Bruttó érték kerekítés

3

Nettó díj
(Ft)

Áfa
(%)

Bruttó díj
(Ft)

-0,40 AHK

-0,40

Bruttó számlaérték összesen:*

7 518

Fizetendő összeg:

7 518

Számla ÁFA összesítője (Ft)
Tétel megnevezése

ÁFA%

Víziközmű-szolgáltatás

27

Víziközmű-szolgáltatás

AHK

Nettó díj (Ft)

Számla összesen:

Teljesítés időpontja
A szolgáltatás folyamatos jellege miatt a teljesítés
időpontja általában megegyezik a számla ﬁzetési
határidejével.
A szolgáltatás megnevezése
Ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás esetén is víziközmű-szolgáltatás a megnevezés.
Árszabás
A felhasználási hely és szolgáltatási díj besorolását
mutatja.

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz szolgáltatás 10 m3
Elszámolt mennyiség: Szennyvíz elvezetés 10 m3
Tétel megnevezése

Elszámolt mennyiség
Az adott számlában elszámolt mennyiség, kéthavi
időtartamra kalkulált fogyasztás.
A részszámlák időarányosan fedezik az éves
fogyasztást, de nem mindig egyeznek meg pontosan
az adott időszak tényleges felhasználásával; a
különbözetet a leolvasást követő elszámoló
számlában számoljuk el.

Oldalszám: 3/4

ÁFA
1 598,40

7 518,40

-0,40

0,00

-0,40

5 919,60

1 598,40

7 518,00

A nyilvántartás szerint a folyószámla egyenlege a számla kibocsátásakor 12 335 Ft

Tájékoztató adatok:
Szerződésszám: L/32065/09
*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett
összeget tartalmazza.

Következő leolvasás várható időpontja: 2019.06.03-2019.06.08

www.tettyeforrashaz.hu

AHK
Adó hatályán kívüli tétel.
Bruttó számlaérték
Az aktuális számla összege, a számla részletes
tételeinek összegzése a ﬁzetendő adókkal együtt.
Áfa összesítő
Az Ön által ﬁzetendő tételeket terhelő általános
forgalmi adó mértékének áfakulcsonkénti
csoportosítása.

Bruttó díj (Ft)

5 920,00

Fogyasztás megállapításának módja: számított/megegyezett átlagmennyiség

Egységár
Egy köbméterre vonatkozó ár.

Egyenleg
A számla kiállításának pillanatában nyilvántartott
összesített egyenlege, amelybe az aktuális, beﬁzetésre váró számla értékét is beszámítjuk. Ha tartozása
van, az egyenlege pozitív, ha túlﬁzetése van, negatív
előjelű.
Fogyasztás megállapításának módja
Lehet számított vagy megegyezett átlagmennyiség.
A részszámlában szereplő, ajánlott átlag értékét az
előző évi fogyasztás két-tizenketted része alapján
állapítjuk meg (számított). Ha megváltozik a háztartás fogyasztása, a már kiküldött számlákon megállapított átlagérték túl magas vagy alacsony lehet. Ez az
elszámoláskor kiegyenlítődik, de annak érdekében,
hogy a számla összege ne térjen el kiugróan a
megszokottól, egy elszámolási időszakon belül egy
alkalommal Ön is kezdeményezheti átlagfogyasztása
módosítását (megegyezett).

