ÅBO VATTENFÖRSÖRJNING AB / BESTÄLLNINGSBLANKETT
Beställningsblanketten returneras ifylld per e-post eller till: Åbo Vattenförsörjning Ab, kundtjänst, LOGOMO,
Hampspinnaregatan 14 (Konttori, lokal 112), 20100 Åbo, e-post: tilaustyot@turunvesihuolto.fi
Fastighet

Adress och postnummer
Fastighetsbeteckning

Beställare

Namn

FO- / personnummer

Adress

Postnr

E-post

Tel.nr

Namn

Tel.nr

Adress

Postnr

Fakturamottagare
(om annan än
beställare eller
betalare)

Namn

Tel.nr

Arbete som beställs
(ta reda på storlekar
och andra behövliga
uppgifter från
planritningen eller
planeraren)

nya anslutningar:

Betalare (om annan
än beställare)

Adress och postnummer

sprinklers / brandsläckningssystem:

Vattenledningsanslutning

Storlek:

Avloppsvattenanslutning

Storlek:

SPR-rörets storlek:

Dagvattenanslutning

Storlek:

Stamvattenledningens storlek:

Kombinerat avloppssystem

Storlek:

Ny sprinkleranslutning

En ventil till SPR-linjen räcker
Stamvattenledningens ventiler behövs (2 kpl)

vattenmätararbeten:
Installering av vattenmätare
Borttagning av vattenmätare

byggnadsplatsanslutningar:
Byggnadsplats / barackanslutningar
Proppning av byggnadsplatsanslutning och
borttagning av vattenmätare

Flyttning av vattenmätare
Annat arbete, vad?

Tilläggsinformation

Jag har läst läst och godkänner beställningsvillkoren på baksidan av blanketten.
Datum, underskrift och namnförtydligande:

Åbo Vattenförsörjnings handläggare fyller i:

Ankomstdag:

ÅBO VATTENFÖRSÖRJNING AB:S BESTÄLLNINGSVILLKOR FÖR BESTÄLLNINGAR
1. Beställning av arbeten förutsätter gällande abonnemang med Åbo Vattenförsörjning Ab.
2. Beställt arbete kan annulleras avgiftsfritt föregående vardag före kl. 15.00, på fredagar före kl.
13.00.
3. Tidpunkt för utföring av arbeten bör kommas överens med ansvarig arbetsledare.




I tomtledningsarbeten (anslutningsarbeten av vattenledningar och avlopp) är arbetsledarens
tel.nr 0500 829 619 och tiden för utförande av arbeten är vardagar kl. 7.00 – 8.30.
I mätararbeten (installering, avhämtning, byten, flytt) är arbetsledaren tel.nr.
040 484 0192.
E-post: tilaustyot@turunvesihuolto.fi

4. I anslutningsavgiften, som debiteras i samband med anslutningsavtalet, ingår inte
anslutningsarbeten. En separat faktura skickas till denna beställnings betalare eller
fakturamottagare.
5. Beställaren ansvarar alltid i sista hand för arbetskostnaderna.
6. För anslutningsarbeten fakturerar Vattenförsörjningen alltid enligt gällande prislista för tjänster.
Fakturering sker enligt givna uppgifter. Ändring i kontaktuppgifter bör meddelas till vattenverkets
kundtjänst.
7. Vattenförsörjningen utför anslutningsarbeten i ett färdigt grävt, arbetstryggt schakt. Vid brist på
arbetstrygghet i schaktet, kan Vattenförsörjningen avsäga sig det beställda arbetet. Krav för
schakt skall utredas i samband med beställningen.
8. Det är förbjudet att på byggnadsplatsen använda vatten, som inte går via mätare.
9. Byggnadsplatsanslutningar och oanvända anslutningar skall alltid proppas vid
stamvattenledningen. Om proppning inte beställs inom rimlig tid efter byggnadsplatsens
avslutande, beställer Vattenförsörjningen grävarbetet och utför proppningen på kundens
bekostnad.
Krav på schaktet finns på http://www.turunvesihuolto.fi

