
UR-HORNIKETA ETA SANEAMENDU KONTRATUA
 

KONTRATU ZK. :

MERKATARITZA JARDUERA                                ETXEBIZITZATARAKO EGOKITUTAKO LOKALA #  

KONTRATUGILEAK

Kontratu hau Errenteriako Udalaren eta behean titular gisa azaltzen den pertsona fisiko edo juridikoaren artekoa da, azaltzen den
helbidean  ura  hornitzeko,  eta  betiere  adierazitako  erabilerarako.  Bi  alderdiek  hitz  ematen  dute  edateko  ura  hornitzeko  Udal
Zerbitzuaren araudia beteko dutela.

1 ABONATUAREN DATUAK

Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat 

Helbidea PK Herria  Finkoa

 e-posta  Mugikorra

Ordainagiria kontu honetan helbideratu nahi dut
       Bai

      Ez (Bete itzazu kontu korrontearen 20 digituak 

2 JARDUERAREN DATUAK

Jarduera berria 

Titularraren izena 
 Finkoa  Mugikorra

Aurreko jarduera

3 LOKALAREN ETA UR-KONTAGAILUAREN DATUAK

Helbidea  Finkoa  Mugikorra

Marka eta modeloa
Ur-Kontagailuaren zk.

Irrati moduloaren zk.
Kalibrea Irakurketa                      m3

Erabilera 
Erabiltzaile kop. Tarifa

Kokapena         Sotoan                                Etxabean                                  Beste batean: 

# :  1 eta 3 puntuak bakarrik bete 
2

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
                    Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus

mailto:zu@errenteria.eus


UR-KONTAGAILUAEN KOKAPENA

Kontagailuak heltzeko eta garbitzeko erreza den tokietan  jarriko dira, honela irakurketa edo balizko aldaketa ekintzak errazteko.

Ur-kontagailuak  urrenezko  irakurketarako  seinaleak  igortzeko  instalazio  egokia  izango  du.  Horretarako,  IZAR  irrati-
irakurketarako sistema duen kontagailua instalatuko da, ABERING markakoa, edo antzekoa, betiere homologatuta badago eta
Uren Udal Zerbitzuren irakurketa-terminalarekiko bategarria bada. Horri buruzko argibide gehiago jasotzeko,  jarri harrenanetan
udal-zerbitzu horrekin (tel. 943.44.96.07).

KONTRATUAREN JAZARPENAK

Abonatua jabea ez den kasuetan, nahitaez baimen inprimakia bete eta aurkeztu beharko da, jabeak sinatua.

Kontratu honek urtebeteko iraupena izango du eta, bi alderdietako batek idatziz eteteko nahia adierazten ez baldin badu, urtero
luzatuko da.

Abonatu batek zerbitzuan baja hartu nahi baldin badu, hilabeteko aurrerapenarekin jakinarazi beharko du.

Titularrak emandako datuak zuzenak ez badira kontratuak ez du baliorik izango.

Zerbitzuari dagokion ordainagiria ordaintzen ez baldin bada, kontratuak balioa galduko du.

Finka eskualdatuz gero,  kontratuaren titularrak horren berri  eman behar dio Udalari,  finkaren jabe berriak ur hornidurarako
baimena eman dezan.

____________________________ ____________________________

Inprimaki  hau  bete  ondoren  Udalaren  Erregistroan,  ZU!  Zure  Udala  arreta  zerbitzuan,  aurkeztu  behar  duzu,  Udaleko  Ur
Zerbitzuko arduradunaren oniritzia lortzeko.

Zalantzarik izanez gero, jar zaitez harremanetan Ur Zerbitzuarekin, Hiri Mantenimenduko eraikinean, Masti-Loidin, 943.44.96.07
telefonoan edo Udaleko Ogasun Departamentuaren 943.44.96.14 telefonoan. 

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen
arabera  tratatuko  ditu,  beharrezko  segurtasun  neurriak  hartuz  eta  hirugarrenei  lagapenak  legeak  aurreikusitako  kasuetan  bakarrik  burutuz.  Informazio  gehiagorako  kontsutatu  gure
pribatasun politika:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216. Era berean, jakinarazten dizugu datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu, tratamentua mugatu eta
datuen eramangarritasunari  buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula,  idatziz,  telematikoki,  aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100
Errenteria. Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

       Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

                                                                            Errenteria, 

Abonatua: 

Udal Ur Zerbitzuko arduradunaren oniritzia 

Udala: 

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216
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