
E-SZÁMLA 
A fenntartható jövőért' HÍRLEVÉL 

Tisztelt Felhasználónk! 

Hírlevelünkben a víziközmű-szolgáltatásunk igénybevételével kapcsolatos fontos információkra hívjuk fel 
figyelmét. Kérjük, olvassa végig tájékoztatónkat! 

Felhívjuk azon felhasználóink figyelmét, akiknek jelenleg lakossági közszolgáltatási szerződése van a DAKÖV 
Kft.-vel, de nem vai:,y nemcsak lakossá~i igénybevétel történik az ineatlanon - időközben vállalkozást nyitottak-, hogy 
a 2011. évi CCIX. törvényben előírtaknak megfelelően ezt a változást be kell jelenteniük a víziközmű-szolgáltatójuknak. 
A bejelentés elmaradása szerződésszegésnek minősül és szankciókat von maga után. A DAKÖV Kft. 2023.04.30-ig 
bejelentett változások esetében nem vet ki többlet kötbért a szerződésszegők részére. Ezt követően szigoru ellenőrzé
seket fog kezdeményezni és a szerződésszegést elkövetők felé el fog járni, szükség esetén a hatóság bevonásával. 

Továbbra is kérjük és felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a házivízellátót <kutat) vízmérővel kell ellátni és a 
használata során keletkezett szennyvíz után a szennyvízszolgáltatási díjat meg kell fizetni. Amennyiben ellenőrzést 
végző kollégáink illegális csapadékvíz bevezetést, mérősítetlen házivízellátót találnak ellenőrzés közben, azt 
Társaságunk - a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötbér kibocsátás mellett - szankcionálni fogja! 
A csatornába csak az kerüljön, ami odavaló! A szennyvízelvezető-hálózat nem alkalmas a háztartásban keletkező 
szilárd és folyékony hulladéktól való megszabadulásra. 

Elektronikus számlát regisztráció nélkül is tud igényelni, melyhez vagy hívja ügyfélszolgálatunkat, vagy töltsön ki 
egy nyomtatványt, melyet honlapunkról tud letölteni. A számla befizetés is egyszerűbbé válik, a számlához küldött 
linkre kattintva akár bankkártyával is fizethet. 

Az E-számla regisztráció folyamata a következő oldalon a számlamagyarázatunk alatt található! 

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII törvény 10. §-ának megfelelően a számlán feltüntetett, 
nehezen érthető szakkifejezésekről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket! 

Számla típusa: 
- részszámla esetében az elszámolási időszakon 

belüli sorszám kerill feltüntetésre, vagy 
- elszámoló számla. 

= J A Szolgáltató adatai. 

Területileg illetékes ügyfélszolgálati fiókiroda 
adatai és elérhetősége. 

A Központi Ügyfélszolgálati Iroda adatai és 
elérhetőségei. 

Az elszámolási időszak. Elszámoló számla esetén 
a vízmérő leolvasásának dátumai, részszámla 
esetében, hogy melyik hónapra vonatkozik a 
számla. 

A számla fizetendő összege. 

A fizetési határidő- ameddig a számla 
összegének Társaságunkhoz be kell érkeznie. 

A számla sorszáma. Utaláskor, 
számlareklamációkor erre hivatkozzon! 
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S7.0lgáltató neve: ~~ÖV Dabas és Környéke VlzOgyl 

.....__-'! ... ~· Clme: 2370 Dabas, Széchenyi utca 3. 
Adón.érna: 10800870213 
Baokszámlaszáma:65500082-30057346-55000013 

Vfzvari Vencel 
Patak 
Csermely u. 99. 
9999 

A Felhasználó által 
kért levelezési 
postacím. 

~Cayfélszolgüal elérhet&é&el: 
Monori Üzemigazgatóság A Felhasználó azonosító száma. 
2200 Monor, Csévharaszti út 1. 

Minden ügyintézésnél (személyes, Tel: 06 29 412 372 
~roail: ugyfelszolgalat.monot@dakov.hu telefonos, elektronikus) ezt a 9 

Központi ügyi<lszolgálati iroda számjegyű egyedi azonosítószámot 
2230 Gyömrő, Lengyel utca 8/a. kell megadnia. Call Center: 06 21 222 8080 
Telefonos mér5állás bejelent<.: 06 21 222 8081 

..!-maii clm: kozponti.ugyfelszolgalat@dakov.hu 

ElllÚJDolási ld6s.zak: 2021.0U9-2021.11.29 Felllaszniló uonosltó száma: 101000001 

Fizetendő <1sazea: ~ 6532Ft [ Felhasználó neve: Vízvári Vencel 1 
Flulési határld6: 

1 
2021.12.22 Felhasználó elme: 9999 P ~Csermely u. 99. 

.... Felhesznalási hely cúne: ~ ~9 Pat k, Csermely u. 99 . 
1 
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A rezsldlj cs6kkentáe néll<nl Önt ebben az elszimolll!l idftszakban a 
kllvetke-z6 flzeléol kllteleutt.tég terhelte volna: 19300 FI 
A rezsldfj coilkkentésének eredményeképpen az Ön megtakarlWa 

- ebben az elmlmolúl ldöszakban: 1931 Ft 
• 2013. j61ius l·je óta összesen: 109418Ft 

(Ezen ilmiegek az Ön szémlájáb61 ehlzctesen levonásra kerültek.) H 

1 
A Felhasználó - szerződött partner adatai. 

1 

1 

A szolgáltatási hely címe, ahol a tényleges 
vízfelhasználás, szennyvíz bebocsátás történik. 

1 
Bruttó (áfát is tartalmazó) megtakarítása. 1 

1 



Számlafizető adatai. 

A számla sorszáma. Utaláskor, 
számlareklamációkor erre hivatkozzon! 

A nettó ár - lakossági felhasználó esetében a 
2013. évi LIV. törvény alapján kiszámolt nettó 
egységár. 

Az elszámolt mennyiség és árszabás. Az adott 
időszakban nyújtott szolgáltatás mennyisége, 
valamint a szolgáltatási díj besorolása (lakossági 
vagy közületi). 

Az elszámolt időszak. Alapdij és részszámla 
esetében az adott hónap, elszámolás esetében a 
vízmérő leolvasás dátumai. 

A számla készítésének időpontjában fennálló 
folyószámla egyenleg, mely a jelenlegi 
számlát is tartalmazza. 

ÁFA összesítő a fizetendő összeggel - a kiszámlázott 
tételek ÁFA összesítője, ÁFA kulcsokként. 

A következő várható mérőolvasás időpontja. Ebben az 
időszakban fogja a vízmérő leolvasó felkeresni Önt a 
vízmérőjének ellenőrzése és leolvasása céljából. 
(A konkrét nap függ az időjárási viszonyoktól is.) 
Amennyiben leolvasónk nem találja otthon, úgy írásos 
értesítőt hagy, és újra felkeresi Önöket. Ha az ismételt 
megkeresés is sikertelen, kérjük, hogy ellenőrizze és 
olvassa le vízmérőjét, és diktálja be a mérőállását 
Társaságunknak minél előbb, akár telefonon, akár 
e-mailben. A diktálás nem mentesíti Társaságunkat 
a vízmérője időszakonként ellenőrzési feladata alól! 

Amennyiben nem átlagmennyiségről kívánja az 
időszakos számláját kapni, ebben az időszakban tudja 
a vízmérőállását bediktálni telefonos diktálási 
rendszerünkön vagy honlapunkon keresztül. 

V evll (flzet6) azonosltó száma: 0000000001 
Vevö (fizető) neve: Vízvári Vencel 
Vevö (fizetö) elme: 9999 Patak, Csermely u. 99. 
Vevö (fizető) adószáma: 

Szerződéses folyószámla: 
Számla sorszáma: 63818LM021 
Fizetési mód: Csoportos beszedés 

Teljesítés időpontja: 2021.12.22 
Számla kelte: 2021.11.29 
A szolgált.atás megnevezése: 

Elszámolt mennyiség: 
Elszámolt mennyiség: 
Árszabáa: 

n1e1.,......ule 

Ivóvíz 10 m3 
Csatorna 10 m3 

Víziközmíi-szolgáltatás 

SZÁMLARÉSZLETEZÓ 

Csatorna: Lakosság; Ivóvíz: Lakosság __ _ 
Elszfimolt Mér6üliis Elszémolt Nett6 eoléa'r & 

.-----------ld6uok (lndul6zánl) mea~éo mé~ 
NeHódlJ 

(Ft) 
ra 

(%) 

Oldalszám: 3/4 

Bruttó dlJ 
(Ft) 

l ft2SS;l~ trm!U \ uct/Ja. 
mtrt ivóvizfogyasztá.ssal 

xi21. .l~liJf.W' m!rú~~.+---~~~-~4--3~4,5~2~27c-+ 6266,84 

·=~~ szliiU vfun~n 
mért ivlw!rlogyasztás:ill.1 

Rémúmlákban elszámolt 

2021.1)9. 19-2021.11.2 

2021.10.0l-2021.11.30 

2021.00.I ll-'2fill.11.29 

Om3 18 ,76Fvm3 

44 67 

,Ioi!!!ll~'-------1------~----'-----~~ 10255305 Ré=zámllkbon 
elszámolt vizfogyesztá:ssal 

~~ctsmnolt 2021.10.01-2021.10.31 
szemiyvízf'ogyBSZtással 
arán 'll& dfak 
Bruttó érték kcrckitése 

Brutt6 sdmlúrték 
k hlzelen*: 
1 F1zetendG tinzev;: 

-17m3 292,59 Ft/m3 

Számla ÁFAösszesltlije__,(Ft"-'"-) ____ -------------
! Al'A% 

l AHK 

27 

NeHódlj(Ft) 

0,06 

5143,26 

s 143~2 

A nyilvántartás szerint a folyószámla egyenlege a számla kibocsátásakor 7 369 Ft. 

Tájékoztató adatok: 

0,00 27 

~106,92 27 

-4974,03 27 

AFA'° 
0,00 

1388,68 

1388,68 

,00 

761,40 

iifm;91 

-3 94S,79 

-<;317,02 

,06 

653'1 

65.12 

n ... ttódfJ(Ftl 

0,06 

6531,9~1 
6532,00 

•A ~kkentés a fogyaszt6kat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó szémlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget 
tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban el6rt 111tgtabritás az elszám.olá3i idl5szakban kibocslltott té&z- és elszámoló szél:n1á.k: OsS7.CSségére figyelemmel került 

~c~11~lfilggetlcnülfizetendö. 
NAV adómentesség; kódok: ... 
AfIK-ATK-Áfa tárgyi batályánktvül/Outside thc acope ofVAT 

Következö leolvasás várható idl5pontja: 
AlIK: ad6 hatályári kiVOli 
Lcolvuls módja (LM): Leol • leolvasás s viziközmű-szolgéltató illtal; Becs - bccsill.t; Dat - fogyasztó által diktált; EU- vttiközmli-szolgáltatói ellcm~rz.és 
Bekötési vizméröpontosségi ooztáb · • ~ ~ű =~\~ ~=~~~o=~: B pontossági osztály 

A ~szaki felbasználés össze ~onlitása: 
Az ön ivóvíz fclhumálásának (ha r lcváns C("Ctl 

elS7.ámolási idöu.ak. száz.al.ékb11n li [czett válto: 
Az. Ön Ivóvíz felhasználása (ha relc szeonYY 
csökkent, szennyvlrla"bocsétása: cső kc:r..t 

}~-=~~~/::=~~=~ ~wképcst(ekfuálisclszómolási id&zak/aztmcgelöW 

iboodtáaa) a megcl~ elszámolási id6 •Mlkn képest (csOkkentlnllvckedettlncm változott): Ivóvíz fclhami'1ésa: 

A vízmérő gyári száma, amelyre az elszámolt 
időszak és a mérőállások vonatkoznak. 

1 

A leolvasás megállapításának módja 
melyből az alábbi típusok 
fordulhatnak elő: 
- LEOL= Leolvasás 

a víziközmű-szolgáltató által, 
- BECS= Becsült, 

E-számla regisztráció folyamata: . DIKT= Felhasználó által bediktált. 

1. www.dakov.hu I e-ügyfélszolgálatra kattintunk (zöld) 
2. Regisztráció az e-ügyfélszolgálatra kattintunk 
3. Adatok kitöltése (csillagozott kötelező, a többi ajánlott) - regisztráció. A telefonszám nagyon jó, ha kitöltésre kerül! 

Az adatvédelmet mindig el kell fogadnia a felhasználónak. Ha hozzájárul az értesítésekhez, akkor mindig megkapja 
a fizetési emlékeztetőt. Alapban be van pipálva, ha nem kéri, ki kell venni a pipát. 

4. Profil létrehozása a számlán lévő adatokkal (profilnév tetszőleges)- mentés 
5. Egy regisztráció során több profil is felvehető, akár most is, de később is. (Ha valakinek a DAKÖV Kft. szolgáltatási 

területén belül több ingatlana van.)- tovább, regisztráció befejezése 
6. Az e-mail fiókba belépve a megerősítő e-mailben lévő linkre rá kell kattintani - nagyon fontos, hogy ez a lépés 

ne maradjon ki, mert nem lesz „élő" a regisztráció. Amikor rákattintunk a megerősítő linkre visszatérünk 
a weboldalra - sikeres aktiválás! 

7. Beírjuk a megadott e-mail címet és jelszót, amit a regisztráció során megjelöltünk. Belépés. 
8. Sikeres belépés! Lehet navigálni a menüpontok között. 


