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Kako do vlastitog 
računa za vodu 
Individualno mjerenje potrošnje

putem vodomjera tvrtke ista



Zašto ugraditi vlastiti vodomjer?
    Koliko vode potrošiš - toliko platiš
    Ne brini za broj ukućana i rasipanje vode u
      susjednim stanovima
    Kontroliraj svoje račune i prati svoju potrošnju
    Racionalziraj svoje navike i ostvari uštedu

Koji su uvjeti za ugradnju vlastitih vodomjera?
Suvlasnici trebaju:
    Pripremiti pismenu odluku, suglasnost većine 
      suvlasnika (51%)
    Sklopiti ugovor s ovlaštenom tvrtkom koja će biti     
      odgovorna za ugradnju vodomjera, očitanje i 
      raspodjelu vode 
    Sastaviti aneks međuvlasničkog ugovora na koji   
      način će se vršiti raspodjela vode

Ugradnja i vrste internih vodomjera?
    Postoje dva tipa vodomjera - Podžbukni i         
      Nadžbukni (ventilski)
    Ugradnja podžbuknog vodomjera uz završnu       
      obradu traje 2-3 sata
    Vodomjer se postavlja na svaki dovod vode u stan
      (vertikalu), te se njihova potrošnja zbraja
    Uz vodomjer se postavlja ventil koji omogućuje  
      zatvaranje vode u stanu
    Kod nadžbuknog vodomjera nije potrebno       
      otvarati zid, već se vodomjer postavlja na        
      postojeći ventil

 

Što nakon ugradnje vodomjera?
    Vodomjer svakodnevno bilježi potrošnju vode
    Račun za vodu se izdaje sukladno izmjerenoj              
      potrošnji
    Stanari bez vlastitih vodomjera dobivaju račun           
      prema broju prijavljenih članova kao i do sada

Dobro je znati
    Svoju potrošnju možeš transparentno pratiti     
      putem internet portala istaconnect
    Curenje kotlića stvara trošak i do 80 kuna     
      mjesečno
    Prosječna potrošnja vode za kućanstvo (do 3          
      člana) iznosi oko 6,15 m3 
    Kontinuirano curenje vode može stvoriti godišnji  
      trošak i do 12.000 kuna

Za dodatne informacije i prvi korak u uštedi 
potrošnje vode, zatražite stručnu ponudu te 
dogovorite tehnički izvid vaše zgrade. 
Kontaktiraj nas na besplatni broj telefona, putem 
e-pošte ili internet stranice. 
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Individualno mjerenje potrošnje vode -
koliko potrošiš, toliko platiš


