PRE OPTIMÁLNY PITNÝ REŽIM
ODPORÚČAME VODU Z VODOVODU,
pretože...
...je chutná
Testy chute vôd v Bratislave a okolí ukázali,
že ľuďom voda z vodovodu chutí.
...šetrí životné prostredie
Voda z vodovodu nemá obal (plastové a sklenené
fľaše, plechovky), čím znižuje produkciu odpadu.
Nespôsobuje znečistenie ovzdušia (prepravou
fliaš s nápojmi od výrobcu do obchodov).
...je zdravá
Je zdrojom vápnika a má vyvážený obsah minerálov a stopových prvkov. Neobsahuje žiadne
2+ kalórie ani cukor. Je vhodná pre každého
Mg
a v neobmedzenom množstve.

Ca2+

PODNIKÁME ZODPOVEDNE
BVS je spoločensky zodpovedná firma, ktorá sa zapája do
verejného života, podporuje environmentálne, športové,
charitatívne a kultúrne projekty na území, na ktorom
obchodne pôsobí.

KLADIEME DÔRAZ NA OSVETU
O VODE MEDZI MLADÝMI ĽUĎMI
BVS kladie dôraz na osvetu o vode medzi deťmi a mladými
ľuďmi. Prostredníctvom vzdelávacích programov o vode deťom zaujímavým hravým spôsobom približujeme vodárenské
procesy, vysvetľujeme význam pitnej vody, upozorňujeme
na dôležitosť pitného režimu, hygienických návykov, ochrany
vodárenských zdrojov a ďalšie súvisiace témy.

...je kvalitná
Slovensko patrí ku krajinám, ktoré majú najkvalitnejšiu pitnú vodu. Je pravidelne kontrolovaná
a spĺňa všetky zdravotné a hygienické normy.
...ju môžeme pohodlne využívať
Vodu z vodovodu nie je potrebné nosiť z obchodu, stačí ju pohodlne napustiť do pohára doma,
v práci či v škole.
...je lacná
1 l vody z vodovodu od BVS stojí 0,0011 €.
Stolové balené vody sú viac ako 400-krát drahšie,
1 l stojí približne 0,50 €.

Viac informácií nájdete na:
www.bvsas.sk
www.facebook.com/vodaakonapoj
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ČO VÁM PONÚKAME

Naša misia
Sme váš spoľahlivý partner pri dodávke kvalitnej vody
a jej ekologickej obnove v rámci prirodzeného kolobehu
vody v prírode.
Naša vízia
Dostať služby ku každému spotrebiteľovi v pôsobnosti
našej spoločnosti a dosiahnuť čo najvyššiu mieru
spokojnosti všetkých našich zákazníkov.

počet odberných miest bvs

Služby, týkajúce sa pitnej vody:
– dodávka kvalitnej pitnej vody
– preberanie verejného vodovodu, odborný dozor
– vytýčenie vodovodných sietí
– montáž/demontáž vodomerov a vodovodných prípojok
– prenájom hydrantového nadstavca
– práce na vodovodných sieťach (výmeny uzlov, výmeny,
údržba a opravy vodovodného potrubia a pod.)

– administratívne úkony (objednávky nových vodovodných
prípojok, opisy faktúr, opravy faktúr, zmeny zmlúv
odberateľov a pod.)
– úhrada faktúr v hotovosti alebo platobnou kartou
v Zákazníckych centrách v Bratislave a Senici
– reklamácie
Služby skúšobného laboratória:
– odbery vzoriek vody
– senzorické skúšky
– fyzikálno-chemické analýzy
– stopová anorganická analýza
– stopová organická analýza
– mikrobiologické analýzy
– hydrobiologické analýzy
– bezplatná analýza vzoriek vody zo studní (vyhodnocujeme
dusičnany a tvrdosť vody), ktorú realizujeme každoročne
pri príležitosti Svetového dňa vody

Služby, týkajúce sa odpadovej vody:
– odvádzanie použitej vody kanalizáciou a jej čistenie
– odvádzanie vôd z povrchového odtoku
– vytýčenie stokových sietí, odborný dozor
– práce na stokových sieťach (údržba, opravy porúch a pod.)

Našimi hodnotami sú:
otvorenosť, slušnosť, profesionalita a zodpovednosť.

Ostatné služby:
– vodohospodárske vyjadrenia
– vyjadrenia k projektovej dokumentácii
– vyjadrenia k záhradným vodomerom
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