
Nuo Iki

1 Geriamasis vanduo ir nuotekų tvarkymas 150,000  ❶ 200,000  ❷ 50,000  ❸ 1,28  ❹ 64,00 ❺

1 Mėnesinė pardavimo kaina 1,17 ❻

2 Geriamasis vanduo 90,000  ❶ 100,000   ❷ 10,000 ❸ 0,62  ❹ 6,20 ❺

2 Mėnesinė pardavimo kaina 1,17 ❻

Nuo Iki

1 Geriamasis vanduo ir nuotekų tvarkymas 150,000  ❶ 200,000  ❷ 40,000  ③ 1,28  ❹ 51,20 ❺

1 Mėnesinė pardavimo kaina 1,17 ❻

2 Geriamasis vanduo 90,000  ❶ 100,000   ❷ 10,000 ❸ 0,62  ❹ 6,20 ❺

2 Mėnesinė pardavimo kaina 1,17 ❻
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Nuo Iki

1 Geriamas vanduo ir nuotekų tvarkymas 200,000  ⓮              ⓯                         ⓰ 1,28  ⓱ ⓲

1 Mėnesinė pardavimo kaina 1,17 ⓳

2 Geriamasis vanduo 100,000  ⓮              ⓯                         ⓰ 0,62  ⓱ ⓲

2 Mėnesinė pardavimo kaina 1,17 ⓳
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Objektas Paslaugos pavadinimas
Sk. rodmenys

Suvartotas kiekis, m³ Kaina už 1 m³

Kas mėnesį – visa informacija apie suteiktas paslaugas

Nuo 2017 m. rugsėjo visiems klientams pradėjome siųsti mokėjimo pranešimus apie suteiktas paslaugas. Tikimės, kad juose pateikta informacija apie paskutinį kartą

deklaruotus skaitiklio rodmenis bei atliktą mokėjimą yra išsami ir padeda Jums mokant už paslaugas. Jei vis dėlto kyla klausimų, kviečiame peržiūrėti žemiau pateiktą detalų

mokėjimo pranešimo paaiškinimą.

Tam, kad kas mėnesį Jums pateikiamos sąskaitos būtų tikslios ir nesusidarytų permokų ar nepriemokų, mums yra itin svarbu reguliariai sužinoti Jūsų skaitiklių rodmenis.

Juos galite nurodyti mokėdami už paslaugas, pranešti elektroniniu paštu info@vv.lt arba visą parą veikiančiu telefonu 1889.

Maloniai kviečiame padėti mums tausoti aplinką ir popierinius mokėjimo pranešimus pakeisti elektroniniais. Praneškite mums elektroniniu paštu info@vv.lt arba klientų

aptarnavimo telefonu 1889 savo elektroninio pašto adresą, ir jau kitą mėnesį visą informaciją gausite el. paštu.

Svarbu nepamiršti deklaruoti skaitiklio rodmenų

Dėkojame, kad naudojatės mūsų paslaugomis!

Langelyje „Nuo“ pateiktas paskutinio praėjusio mėnesio rodmuo.

Langelyje „Iki“ įrašykite dabartinius skaitiklio(-ių) rodmenis (jei yra keli skaitikliai, jų rodmenis sudėkite).

Skaitiklio rodmenų skirtumas.

Paslaugos kaina.

Suvartotą kiekį (16) padauginkite iš paslaugos kainos (17) ir gautą sumą įrašykite į 18 laukelį.

Mėnesinė pardavimo kaina (abonentinis mokestis) mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto vandens kiekio.

Perkeltas mėnesio pabaigos likutis iš 12 langelio.

Mokėtina suma susidaro sudėjus suteiktų paslaugų kainą, mėnesinę pardavimo kainą (abonentinį mokestį) ir mėnesio pabaigos likutį (18+19+20). Jei 20 

langelyje yra neigiamas skaičius (permoka), tada iš bendros sumos mėnesio pabaigos likutį reikia atimti (18+19-20).  Gautą sumą reikia apmokėti.

Suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas iš bendrai patiekto (įvadinio skaitiklio rodmenų skirtumo) atėmus laistymui panaudotą vandens kiekį.

Objektas Paslaugos pavadinimas
Sk. rodmenys

Suvartotas kiekis, m³ Kaina už 1 m³ Suma su PVM, EUR

Žemiau pateiktas skaičiavimo pavyzdys, jei turite tik įvadinius apskaitos prietaisus (skaitiklius).

Mėnesio pabaigos likutis*

Mokėtina suma iš viso

Objektas Paslaugos pavadinimas
Sk. rodmenys

Suvartotas kiekis, m³ Kaina už 1 m³

Langelyje suma nurodoma tik tokiu atveju, jei klientui buvo perskaičiuoti rodmenys ar mokėtina suma.

Langelyje suma nurodoma tik tokiu atveju, jei klientui priklauso kompensacija.

Mėnesio pabaigos likutis paskaičiuojamas sudėjus mokestį už suteiktas paslaugas (7) ir praėjusio mėnesio likutį (8) bei atėmus praėjusį mėnesį gautą 

mokėjimą už paslaugas (9). Šis likutis bus perkeltas į einamąjį mėnesį (20).

Mokėtina suma priklauso nuo to, ar turite permoką (jei (12) yra permoka – mokėtina suma bus nulis).

Suteikta paslaugų per laikotarpį

Mėnesio pradžios likutis

Sumokėta per laikotarpį

Perskaičiavimas

Kompensacija

Mėnesio pabaigos likutis*

MOKĖTI IŠ VISO

Suma su PVM, EUR

Suma su PVM, EUR

Žemiau pateiktas skaičiavimo pavyzdys, jei turite ne tik įvadinį, bet ir poįvadinį apskaitos prietaisą (laistymo skaitiklį).

*Jei mėnesio pabaigos likutis pateiktas su minuso ženklu (-), yra permoka, kurią galite panaudoti ateities mokėjimams.

Pradiniai praėjusio mėnesio skaitiklio rodmenys.

Paskutiniai deklaruoti, „Vilniaus vandenų“ atstovo užfiksuoti arba pagal vidurkį paskaičiuoti skaitiklio rodmenys.

Skaitiklio rodmenų skirtumas.

Paslaugos kaina.

Suma gaunama suvartotą kiekį (3) padauginus iš paslaugos kainos (4).

Mėnesinė pardavimo kaina (abonentinis mokestis) mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto vandens kiekio.

Sumą sudaro mokestis už suteiktas paslaugas ir mėnesinė pardavimo kaina (5 + 6).

Praėjusio mėnesio likutis (jei likutis pateiktas su minuso ženklu (-), yra permoka, jei minuso ženklo nėra – mokėtina suma).

Praėjusį mėnesį gauti mokėjimai už paslaugas.

200 („Iki“) - 150 („Nuo“) = 50 m³
50 m³- 10 m³ (laistymui sunaudotas kiekis) = 40 

m³


