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A locsolási mérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat általános feltételei
1.Locsolási vízhasználat a lakóingatlan házi kertjében és parkosított részén levő gyep, díszcserjék, virágok és konyhakerti növények ápolására, vegetációs időszakban a csapadék pótlására
felhasznált ivóvízmennyiség.
2. Nem létesíthető locsolási célú vízhasználat az alábbi ingatlanok esetében:
A locsolási célú ivóvíz szükségletének kielégítésére a víz közmű hálózaton kívül egyéb alternatív
– saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat, két bekötés összevontan használt telkek
esetében – vízbeszerzési lehetőség van.
3.Locsolási célú vízvételezésre vonatkozó megállapodást kell kötni a Szolgáltatóval.
A megállapodás megkötésének feltételei:
- A Fogyasztó megrendelése alapján a Szolgáltató által felszerelt locsolási vízmérő
- Díj tartozása nincs.
- Az ingatlan rendelkezik szennyvíz szolgáltatási szerződéssel.
4. A locsolási vízmérőn vizet vételezni csak az április 1. és október 1. közötti időszakban az 1.
pont szerinti célra lehet. A fenti időszakon kívül illetve ha vízkorlátozás kerül bevezetésre ezen a
mérőn a Fogyasztó vizet nem vételezhet.
5. A Fogyasztó kötelezi magát, hogy a locsolóvíz felhasználás ellenőrzését bármikor lehetővé
teszi.
6. A locsolási vízmérőt a bekötési vízmérővel egyidejűleg olvassa le a Szolgáltató és csak vízdíjat
számláz. A számlázás rendje, ideje egyezik a bekötési vízmérők számlázásával.
7. Amennyiben a Fogyasztó a 4. és 5. pontban felsorolt feltételeket nem teljesíti, a Szolgáltató
fenntartja a jogot arra, hogy a megállapodást felmondja és a Fogyasztóval továbbiakban ilyet
nem köt.
A locsolási vízmérő felszerelésének feltételei
1. A locsolási vízmérő felszerelését a Szolgáltatónál kell megrendelni, előleg befizetésével,
melynek díja 40000 Ft, felszerelést követően elszámolószámla készül, a felhasznált anyag függvényében.
2. A locsolási vízmérőt a bekötési vízmérő aknájában a bekötővezetékre kell beépíteni, a meglévő órával párhuzamosan kell elhelyezni..
3.A mechanikai sérülések és a fagy elleni védelem a Fogyasztó, a hitelesítés a Szolgáltató feladata, mint a bekötési vízmérő esetében.
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