BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Służymy pomocą i poradą!

Masz pytania, chcesz zasięgnąć informacji,
szukasz najlepszego rozwiązania?
Skontaktuj się z nami, a nasi pracownicy
pokierują sprawę do specjalisty, który udzieli
fachowej informacji w konkretnym temacie.
Doradzimy, pomożemy, wyjaśnimy wszelkie
wątpliwości w każdej dziedzinie związanej ze
świadczonymi przez Spółkę usługami.
Zapraszamy do kontaktu:
osobistego, telefonicznego, bądź drogą
mailową
codziennie od godziny 6:50 do 14:50,
we wtorki od godziny 6:50 do 18:00.

WYCENA
Dla usług prostych, takich jak np. montaż
wodomierza, ustalony jest cennik.
Usługi o zwiększonym zakresie prac, np.
usługi związane z przebudową instalacji pod
wodomierz, wymagają indywidualnej wyceny.
Więcej informacji o usługach, aktualnych
cenach oraz o możliwości złożenia zlecenia
znajdziesz na naszej stronie internetowej.
WWW.USLUGI-MWIK.BYDGOSZCZ.PL

WODOMIERZE

Zmierz się

z informacją

Jesteśmy dostępni również
Kontakt z nami:
Biuro Obsługi Klienta
ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 600
mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

w Social mediach

WODOCIAGIBYDGOSKIE
WODOCIAGIBYDGOSKIE
WWW.USLUGI-MWIK.BYDGOSZCZ.PL

USŁUGI

Kropla wiedzy

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić

Wodomierz to
urządzenie, które pozwala
określić zużycie wody przez
odbiorcę, dzięki czemu jest
możliwe ustalenie opłaty.
Dodatkowe wodomierze
w instalacji należy montować
wyłącznie za wodomierzem
głównym.
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Za co odpowiada użytkownik
Za wodomierz główny odpowiada dostawca
wody, czyli MWiK, natomiast za wodomierze
dodatkowe (lokalowe, ogrodowe) odpowiada
ich użytkownik. Miejsce wbudowania
wodomierzy winno być łatwo dostępne dla
odczytu, a same urządzenia powinny
posiadać ważną cechę legalizacyjną i plombę.

Wykonamy montaż nowego wodomierza,
w tym ogrodowego z nakładką radiową.
Wymienimy wodomierz w przypadku jego
uszkodzenia lub utraty ważności cechy
legalizacyjnej.
Zrealizujemy usługi instalacyjne związane
z przebudową instalacji, połączone z
wbudowaniem lub ze zmianą wodomierza.
Wyczyścimy studnie wodomierzowe
z nagromadzonych zanieczyszczeń.
wykonywane w Zakładzie Wodomierzy

Przeprowadzimy naprawę i legalizację
prywatnych wodomierzy ogrodowych lub
lokalowych (Metron, Powogaz, ApatorPowogaz) w celu kontynuacji rozliczeń
pobieranej wody. Wodomierze do wody
zimnej legalizujemy co 5 lat.
Rozwiejemy wątpliwości, co do
prawidłowości wskazań licznika, poddając
wodomierz ekspertyzie w obecności
urzędnika Okręgowego Urzędu Miar.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
Wodomierzy ogrodowych

Każdy użytkownik może podpisać z Zakładem
Wodomierzy umowę dotyczącą usługi
eksploatacji wodomierza ogrodowego.
Zakres czynności eksploatacyjnych
objętych umową:
• monitorowanie cechy legalizacyjnej,
• wymiana wodomierza z chwilą upływu
ważności cechy legalizacyjnej,
• wymiana niesprawnego urządzenia
w przypadku jego awarii,
• monitorowanie i zgłaszanie odstępstw
od standardowego zużycia wody.

Płacisz tylko za realne
zużycie wody

Zaufaj specjalistom:

Masz inne pytania:

Zakład Wodomierzy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 643 lub 52 58 60 645
mail: wodomierze@mwik.bydgoszcz.pl

Dział Marke ngu
ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 992 lub 52 58 60 993
mail: marke ng@mwik.bydgoszcz.pl

