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Službu, která je výrazně šetrnější k životnímu prostředí, pro 
zákazníky komfortní a začít ji využívat je přitom velmi jed-
noduché. Stačí jen sdělit FVS pomocí formuláře nazvané-
ho Souhlas s elektronickou komunikací, který naleznete ke 
stáhnutí na adrese https://www.fvs.cz/assets/souhlas_s_
elektronickou_komunikaci-form.pdf vaši e-mailovou ad-
resu, formulář vyplnit, vytisknout, podepsat a odevzdat. 
Lze ho také vyplnit přímo na naší pobočce ve Frýdlantu. 
Tento formulář pak bude posledním papírem, který bude 
v souvislosti s vaším vyúčtováním vytištěn. 

pozvánka

ZBAVÍTE SE ŠANONU
Všechna svá vyúčtování budete mít uložena 
ve své e-mailové schránce. Můžete je ale najít 
i ve vašem účtu našeho zákaznického portálu, 
stačí se do něj jednoduše zaregistrovat na naší 
webové stránce www.fvs.cz.

E-MAIL JE RYCHLEJŠÍ NEŽ DOPIS 
Elektronické vyúčtování nebude čekat na poště, 
neztratí se z poštovní schránky, nevyhodíte ho 
omylem do koše spolu s  reklamními letáky. 
Obdržíte ho okamžitě po jeho vystavení.

PŘÍRODA NÁM PODĚKUJE
Šetřit papírem znamená šetřit přírodu. 
Děkujeme, že nám v tom pomáháte!

Fotíme kanályFotíme kanály
Od 1. do 30. listopadu 2022Od 1. do 30. listopadu 2022

Výstavní síň Výstavní síň v prostorách v prostorách 

frýdlantské radnicefrýdlantské radnice

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., město Frýdlant a G300, z. s. Vás zvou na výstavu projektu Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., město Frýdlant a G300, z. s. Vás zvou na výstavu projektu CIVILIZACECIVILIZACE::

...a na počátku byl kanál...

Výstava fotografií kanálových poklopů v rámci Projektu CivilizaceVýstava fotografií kanálových poklopů v rámci Projektu Civilizace
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spolek

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant Provozní a zákaznické centrum 
společnost je zapsána do obchodního rejstříku  Telefon: 482 312 122 
vedeného KS Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 1578 
IČ: 254 96 565 E-mail: fvs@fvs.cz
DIČ: CZ25496565 URL: http://www.fvs.cz

Název odběratele: 

Adresa odběrného místa: 

Číslo odběrného místa:  

SOUHLAS S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ 

Souhlasím s tím, aby komunikace mezi mnou a Frýdlantskou vodárenskou 
společností, a.s. probíhala elektronicky. Souhlasím s tím, že 
korespondence, faktury a další dokumenty či informace boudou zasílány na 
mojí níže uvedenou e-mailovou adresu. 
V případě změny mé e-mailové adresy budu o této skutečnosti Frýdlantskou 
vodárenskou společnost a.s. informovat prostřednictvím původní e-mailové 
adresy nebo Zákaznického portálu či osobně na Zákaznické přepážce. 
Tento souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat.  

Kontaktní e-mailová adresa: 

Datum a podpis odběratele: 

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. nabízí svým zákazníkům novou službu – vystavení vyúčtování v elektronické podobě. 



ZAREGISTRUJTE SE DO ZÁKAZNICKÉHO PORTÁLU FVS, 
USNADNĚTE SI KOMUNIKACI S NÁMI 
A VYHRAJTE V NAŠÍ SOUTĚŽI

DO TOALETY NELZE VHODIT COKOLIV
02 03

K zákaznickému portálu se můžete přihlásit z naší 
webové stránky www.fvs.cz, stačí najít na hlavní 
stránce vlevo nahoře červený odkaz Zákaznický 
portál. Pro registraci do Zákaznického portálu je 
však potřeba, aby měl zákazník zřízenou elektro-
nickou komunikaci. Ta se sjednává buď přímo ve 
smlouvě, nebo pomocí formuláře Souhlas s  elek-
tronickou komunikací. „Pokud chodí zákazníkovi 
faktury na jeho e-mail, znamená to, že má elek-
tronickou komunikaci již sjednanou. Pomocí e-mai-
lové adresy, na kterou faktury chodí, se tak může 
do Zákaznického portálu zaregistrovat. Pokud zá-
kazník elektronickou komunikaci sjednanou nemá, 
musí před samotnou registrací kontaktovat naše 
Zákaznické centrum a elektronickou komunikaci si 
pomocí podpisu formuláře Souhlas s  elektronic-
kou komunikací sjednat,“ vysvětluje zástupkyně 

ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.,  
Mgr. Alena Soukupová. 
Zákazníci naleznou ve svém účtu v  Zákaznickém 
portálu například seznam svých odběrných míst, 
faktury k  jednotlivým odběrným místům od roku 
2020, přehled o  zálohových platbách, historii 
spotřeb a  spoustu dalších informací. Mají pak 
jeho prostřednictvím možnost zažádat například 
o změnu parametrů své smlouvy (například změnu 
kontaktních údajů, korespondenční adresy apod.) 
nebo o  změnu způsobu naložení s  aktuálním 
přeplatkem. 

Věříme, že využijete výhody Zákaznického portálu 
i vy. A držíme vám palce v naší soutěži! 

Od června tohoto roku se mohou zákazníci FVS, kteří upřednostňují jednodušší komunikaci a vyřizování svých 
požadavků online, hlásit do Zákaznického portálu FVS. Pokud jste této možnosti zatím nevyužili, máme pro vás 
motivaci – SOUTĚŽ O CENY. Každý 50. zaregistrovaný uživatel v rámci prvního tisíce zaregistrovaných od nás 
totiž obdrží drobnou věcnou cenu!

CHEMIKÁLIE:
Zbytky chemických čistidel, ředidla, louhy nebo kyseliny 
je nutné ukládat do nádob na nebezpečný odpad. 
Chemikálie zdevastují mikroflóru v  biologickém stupni 
čističek odpadních vod. Co to znamená? Že bakterie, 
které se živí tím člověčím, co patří do kanalizace, 
chemikáliemi zahubíte. A  to člověčí se pak v  čističce 
nečistí tak, jak bychom chtěli.

ODPADY Z KUCHYNĚ: 
Slupky od brambor, zbytky potravin nebo oleje 
z  fritovacích hrnců do záchodu nesplachujte. 
Raději ho přelijte do uzavíratelné sklenice nebo 
krabičky a  hoďte do směsného odpadu. Oleje 
a  tuky tvoří pevné zátky v  kanalizaci, na ČOV se 
separují odděleně a likvidují solidifikací.

VÝROBKY OSOBNÍ HYGIENY:
Jednorázové pleny, dámské hygienické potřeby 
rozhodně do toalet nepatří. Ale i  vatové tyčinky 
a  kosmetické tampony způsobují v  kanalizaci 
problémy. Ucpávají česla, obtížně se separují, 
poškozují čerpadla v  přečerpávacích stanicích 
a ČOV.

NESPLACHUJTE DO TOALET  
vlhčený toaletní papír, zbytky jídla ani hygienické potřeby!

VLHČENÝ TOALETNÍ PAPÍR,  
DĚTSKÉ VLHČENÉ UBROUSKY: 
Nikdy je prosím nesplachujte do kanalizace, patří 
do odpadkového koše. Netkané textilie, které se 
k výrobě vlhčených ubrousků používají, se v kanalizaci 
nerozpustí jako klasický toaletní papír. Svou strukturou 
se častokrát zatrhnou o  nerovnost v  kanalizačním 
potrubí a během několika hodin či dní vytvoří pevnou 
bariéru, která způsobí ucpání kanalizace. 
Tlakové kanalizační potrubí patří mezi ty užší, má 
průměr zhruba deset centimetrů, vlhčený toaletní papír 
ho pak ucpe velmi snadno. Když už neucpe potrubí, 
většinou způsobí zadrhnutí čerpadel odpadních vod 
v nejbližší čerpací stanici. No a když nefungují čerpací 
stanice, tak nečištěné odpadní vody většinou volně 
odtékají do nejbližšího vodního toku.
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Termín pro doručení správných odpovědí je do 31. října 2022. Vyluštěnou tajenku zasílejte e-mailem na soutez@fvs.cz a nezapomeňte 
připojit své jméno a adresu, jinak bude z losování o ceny vyloučeni. Tři vylosovaní ze správných odpovědí obdrží drobnou věcnou odměnu.

Tajenka minulého čísla obsahovala citát Václava Majera, ml.: „Nesnaž se být tvrdý jako kámen, buď trpělivý jako voda.“ Celkem nám 
dorazilo 49 odpovědí, z toho bylo 46 řešení správných. Z těchto byli vylosováni tři výherci:
Věra Macháčková, Frýdlant; Petra Hánová, Hejnice; Kamil Novotný, Raspenava.


