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Kako do vlastitog 
računa za vodu 
Individualno mjerenje potrošnje

putem vodomjera tvrtke ista



Mjerenje individualne potrošnje vode na jednostavan način – 
interni vodomjeri tvrtke ista. Vlastita proizvodnja, njemačka 
kvaliteta i pouzdanost s više od 12 milijuna korisnika u 24 zemlje 
diljem svijeta. Tvrtka ista u Hrvatskoj trenutno broji više od 250 
višestambenih objekata, kojima pruža usluge očitanja i obračuna za 
više od 15.000 korisnika.

Vodomjeri tvrtke ista:
    U ponudama za vodomjere su uključeni svi potrebni radovi, 
dodatna oprema (ventil, vratašca i sl.) te potrošni materijali. Cijena 
ovisi o potrebnim radovima odnosno ugradbenom paketu te 
odabranom načinu plaćanja.
    Očitanje vodomjera se izvodi svakodnevno daljinskim putem, 
što korisnicima pruža mogućnost praćenja dnevne potrošnje putem 
internet portala istaconnect.
    Garancija na ugrađene vodomjere traje 5 godina, a na sustav za 
daljinsko očitanje memonic®m 10 godina.
    Cijena usluge očitanja vodomjera, obračuna i korisničke podrške 
iznosi 40,00 kn + PDV po vodomjeru godišnje.
    Baždarenje vodomjera je predviđeno svakih 5 godina. Trošak 
baždarenja tvrtke ista, zamjenom postojećeg vodomjera novim, 
iznosi 300 kn + PDV.

Ponude za podžbukni vodomjer uključuju ugradnju, odnosno 
ugradbeni paket, koji obuhvaća ukupan iznos ugradnje vodomjera. 
U njemu su uključeni svi radovi potrebni prilikom ugradnje, te se 
odabrani paket tretira kao ponuda „ključ u ruke“ prema svim 
suvlasnicima. Prilikom ugradnje instalater sa svakim suvlasnikom 
pregledava instalacije u stanu te potvrđuje potrebni ugradbeni 
paket.

Mjerni uređaji tvrtke ista opremljeni su naprednom tehnologijom 
daljinskog očitanja. Sustav za daljinsko očitanje memonic® koristi 
tehnologiju dvosmjerne komunikacije između svakog uređaja i tako 
osigurava bolje očitanje i precizniji obračun. Sustav ne zahtijeva 
napajanje već koristi bateriju te dolazi s jamstvom u trajanju od 10 
godina.

 

Daljinsko očitanje omogućuje precizan i pouzdan obračun, a Vama 
kao korisniku jednostavan i transparentan uvid u Vašu potrošnju. 
Također, kod izvanrednih situacija, npr. puknuća cijevi, lako se 
može reagirati i intervenirati zbog dnevnog pregleda potrošnje.

Prilikom uvođenja internih vodomjera, bez obzira koliko ih stanova 
ugradi, tvrtka s kojom je sklopljen ugovor preuzima odgovornost za 
očitanje i raspodjelu potrošnje vode za cijelu zgradu odnosno sve 
stanare. To znači da tvrtka dostavlja raspodjelu potrošnje vode 
kako za mjerene stanove tako i za one kojima se raspodjela vrši 
putem broja prijavljenih članova. Redovno očitanje glavnog 
vodomjera također postaje obveza tvrtke ista.

Sukladno uvjetima distributera vode potrebna je suglasnost 
ukupno 51% suvlasnika, tzv. odluka o uvođenju internih vodomjera 
u zgradi, kako bi postavljanje i očitanje bilo priznato. Nakon 
prikupljene suglasnosti svaki stanar može, ali nije obvezan, 
ugraditi vlastite interne vodomjere u svom stanu, te se izdvojiti iz 
sustava dosadašnjeg obračuna po broju članova kućanstva.

Ugradnja vlastitih internih vodomjera omogućava svakom stanaru 
plaćanje vlastite potrošnje vode, bez obzira na broj članova 
kućanstva. Ugradnja vodomjera za veliku većinu suvlasnika je 
pozitivno iskustvo, jer se kroz mjesečni ispis potrošnje omogućava 
lakša kontrola računa i ostvarivanje uštede. Suvlasnici napokon 
plaćaju vlastiti trošak utrošene vode, koji je u skladu s vlastitim 
navikama i potrebama. Uvođenje internih vodomjera utječe na 
svijest suvlasnika, potiče na racionalno korištenje vode, kao i na 
rješavanje problema kod ne prijavljivanja stvarnog broja suvlasnika 
u kućanstvima. Daljinskim očitanjem vodomjera i transparentnim 
obračunom pružamo dodatnu sigurnost i uvid u potrošnju našim 
korisnicima diljem Hrvatske.

Vodomjeri domaqua®m i istameter®m 
te sustav daljinskog očitanja memonic®m


