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Miejscowość …………………data…………………. 

 
…………………………………………… 
Imię i nazwisko (nazwa) 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
Adres (siedziba) 

…………………………………………… 
nr klienta: 

……………………………………………   
telefon  

Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza 

 
Niniejszym zlecam wykonanie przez niezależny organ, jakim jest Urząd Miar, badania technicznego prawidłowości 

wskazań wodomierza nr……………………, dn ………… zamontowanego na terenie posesji przy ul. 

………………………………………………………………………………….……… 

Oświadczam, że wykonałem przegląd instalacji wewnętrznej i wykluczam wszelkiego rodzaju przecieki oraz podłączenie 

się innych osób za wodomierzem. 

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku prawidłowego działania wodomierza zobowiązuję się do pokrycia wszelkich 

kosztów związanych z wykonaniem ekspertyzy wodomierza wraz  

z kosztami zakupu i wymiany na nowy zgodnie z obowiązującym w Spółce cennikiem usług dodatkowych: 
 

średnica 
wodomierza 

DN 

koszt 
wodomierza 

koszt wymiany 
wodomierza 

koszt ekspertyzy Łącznie netto Łącznie brutto (VAT 23%) 

15-20 41,03 141 280 462,03 568,30 

25 248,5 141 280 669,5 823,49 

32 195,3 141 280 616,3 758,05 

40 320,34 141 280 741,34 911,85 

50 439,2 186 380 1005,2 1236,40 

50 hydrus 2340 186 380 2906 3574,38 

50/20 1703,75 186 500 2389,75 2939,39 

80 536,4 186 380 1102,4 1355,95 

80 hydrus 2750 186 380 3316 4078,68 

80/20 1934,29 186 500 2620,29 3222,96 

100 575 186 380 1141 1403,43 

100 hydrus 3300 186 380 3866 4755,18 

100/20 2152,2 186 500 2838,2 3490,99 

150 1060,45 275 380 1715,45 2110,00 

150/40 5203,44 275 500 5978,44 7353,48 

200 i 250 wg kalkulacji 

W przypadku gdy Zleceniodawca oświadczy (na odrębnym druku), że przyłącze doprowadza wodę do lokalu mieszkalnego o powierzchni do 150 m2 

lub budynku mieszkalnego o powierzchni do 300 m2, wówczas do kosztów wymiany wodomierza doliczony zostanie niższy podatek VAT w wysokości 

8%. 
Jeżeli Zleceniodawca zażąda od Spółki rozpoczęcia świadczenia usługi wymiany wodomierza i przekazania go do ekspertyzy przed upływem terminu 

do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty należności za wyświadczone usługi proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do 
chwili, w której Odbiorca poinformował Spółkę o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z ogólnymi warunkami świadczenia usługi wykonania ekspertyzy wodomierza 

dołączonymi do zlecenia oraz że zapoznałem się z kosztami wykonania powyższej usługi. 

Oświadczam, że jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT – □TAK   □NIE 

 

……………………………… 

podpis klienta 

AQUANET S.A. 

Dział Gospodarki Wodomierzowej i 

Rozliczeń 

ul. Dolna Wilda 126 

61-492 Poznań 

Tel. 61 8359 100  
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Ogólne warunki świadczenia usługi wykonania ekspertyzy wodomierza  

 
1. Dane Spółki: „AQUANET” SA z siedzibą w Poznaniu 61-492, przy ul. Dolna Wilda 126, telefon 61 8359 100, adres e-

mail: klient@aquanet.pl, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000234819, NIP 777 00 03 274.  

2. Zleceniodawcy mogą kontaktować się ze Spółką w każdej sprawie w sposób określony poniżej, w tym składać 

reklamacje, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej 

należności. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać: 

a) osobiście w Punktach Obsługi Klienta, 

b) pisemnie na  adres siedziby Spółki lub na adres e-mail: klient@aquanet.pl, 

c) telefonicznie pod numer telefonu – 61 8359 100 lub wskazanym na fakturze. 

3. Zleceniodawca dokonuje zapłaty za wykonaną  przez Spółkę usługę na rachunek bankowy Spółki określony na fakturze, 

bądź w kasach Spółki, aktualne adresy kas Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki - www.aquanet.pl  

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należności wynikających z otrzymanych faktur VAT, w terminie określonym 

w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystawienia. 

5.   Zleceniodawca nie zostanie przez Aquanet S.A. obciążony kosztem przesyłek pocztowych, za wyjątkiem kosztów 

upomnienia, wysyłanego w przypadku nieuregulowania przez Zleceniodawcę faktury w terminie. 

6. Zleceniodawcy przysługuje prawo złożenia reklamacji, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania usług oraz wysokości naliczonej należności. Zleceniodawca, który składa reklamację, winien wskazać lub 

dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamację. 

7. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu 

do Spółki.  

8. Wniesienie przez Zleceniodawcę reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku terminowego regulowania 

należności. 

9. Konsument (w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)) może odstąpić od zlecenia w terminie 

14 dni od jego złożenia bez podawania przyczyny. 

10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od zlecenia, Konsument musi poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu 

w drodze jednoznacznego oświadczenia. 

11. Wzór formularza o odstąpieniu od zlecenia dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej 

www.aquanet.pl. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

http://www.aquanet.pl/

