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Coinníollacha Ginearálta le haghaidh 
Comhaontaithe Nasctha Uisce agus 
Fuíolluisce (na “Coinníollacha”) 

1.1		 Sainmhínithe: Sna Coinníollacha seo, tá na sainmhínithe 
seo a leanas i bhfeidhm: 

1.1.1	 Is é atá i gceist le Dlí Infheidhmithe gach Acht de 
chuid an Oireachtais, na hionstraimí reachtúla, 
na rialacháin, na horduithe agus na forálacha 
reachtúla eile go léir a bhaineann ar bhealach ar 
bith leis an gComhaontú Nasctha, lena n-áirítear 
na hAchtanna Seirbhísí Uisce, agus aon chód 
nó treoir a d’fhéadfadh a bheith eisithe ó am go 
ham ag aon Rialtóir nó ag aon údarás tionscadail 
ábhartha. Maidir le tagairtí do “Dlí Infheidhmithe” 
nó d’achtachán nó d’fhoráil reachtúil eile, is tagairtí 
iad dóibh mar a bhíodh, nó mar a bheadh agus iad 
leasaithe, comhdhlúite nó athachtaithe ó am 
go ham; 

1.1.2	 Is é atá i gceist le Lá Gnó gach lá (seachas an 
Satharn agus an Domhnach) ina mbíonn bainc 
oscailte le haghaidh gnáthghnó i mBaile Átha 
Cliath, Éire 

1.1.3	 Is é atá i gceist le Nasc éascú nascadh an Nasc 
Seirbhíse le ceachtar acu (a) Oibreacha Uisce agus/ 
nó (b) Oibreacha Fuíolluisce de réir mar is cuí; 
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1.1.4	 Is é atá i gceist le Muirear Nasctha an muirear 
le nascadh le hOibreacha Uisce nó le hOibreacha 
Fuíolluisce Uisce Éireann de réir mar is cuí, mar atá 
leagtha amach sa Litir Thairisceana; 

1.1.5	 Is é atá i gceist le Cleachtas Reatha an Údaráis 
Áitiúil an dearadh, na cleachtais, na modhanna, 
an oibríocht agus an mhaoirseacht a dhéanann an 
tÚdarás Áitiúil a nglactar go coitianta leo i ndáil le 
soláthar Nasc nua; 

1.1.6	 Is é atá i gceist le Custaiméir an duine nó an 
t-aonán a bhfuil an Tairiscint Nasctha seolta chuige 
nó chuici; 

1.1.7	 Is é atá i gceist le Draein píopa draenála nó córas 
dá leithéid de phíopaí agus feisitis ghaolmara le 
Fuíolluisce a bhailiú – nach bhfuil faoi úinéireacht 
Uisce Éireann, dílsithe do Uisce Éireann, ná rialaithe 
ag Uisce Éireann, agus nach bhfuil ina Nasc 
Seirbhíse – atá in úsáid nó atá le bheith in úsáid, de 
réir mar is cuí, le Fuíolluisce a iompar ó Áitreabh 
amháin nó níos mó nó go dtí aon chóras cóireála 
fuíolluisce ar Áitreabh ina ngintear an Fuíolluisce; 

1.1.8	 Is é atá i gceist le hÉigeandáil aon éigeandáil a 
áiríonn na nithe seo a leanas, ach nach bhfuil 
teoranta dóibh: 

(a) (éigeandáil ina bhfuil daoine agus/nó 
foirgneamh i mbaol; 
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(b) cás ina mbíonn an soláthar uisce don 
Chustaiméir nó do Chustaiméirí eile teoranta 
nó dofhaighte mar gheall ar phléascadh, teip 
ghléasra nó loiceadh próisis, triomach, truailliú 
nó eile; nó 

(c) bagairt do shláinte an phobail, don chomhshaol, 
do chaomhnú réasúnta uisce nó do bhainistiú 
éifeachtach Seirbhísí Uisce; 

1.1.9	 Is é atá i gceist le Fógra Éigeandála fógra arna 
eisiúint ag Uisce Éireann, ag an gCoimisiún um 
Rialáil Fuinnimh nó ag an nGníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil i gcás Éigeandála; 

1.1.10 Is é atá i gceist le Force Majeure aon chúis nó 
teaglaim de chúiseanna a théann i bhfeidhm ar 
fheidhmiú a chuid oibleagáidí faoin gComhaontú 
Nasctha ag páirtí ag eascairt as gníomhartha, 
imeachtaí, easnaimh nó neamh-imeachtaí nach 
bhfuil neart ag an bpáirtí orthu go réasúnach 
nó nach bhféadfaí a chosc nó nach bhféadfaí na 
hiarmhairtí a chosc agus a fhágann nach féidir 
leis an bpáirtí a oibleagáidí faoin gComhaontú 
Nasctha a chomhlíonadh, lena n-áirítear 
gníomhartha Dé, círéibeacha, cogadh, gníomhartha 
sceimhlitheoireachta, stailceanna, tine, tuile, stoirm, 
víreas sonraí, teip fhóntais, triomach, tormán 
sonach, éilliú radaíochta nó crith talún; 
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1.1.11 Is é atá i gceist le hUisce Éireann cuideachta 
ionchorpraithe in Éirinn (uimhir chláraithe 
chuideachta 530363) a bhfuil oifig chláraithe aici in 
24-26 Sráid Thalbóid, Baile Átha Cliath 1; 

1.1.12 Is é atá i gceist le hÚdarás Áitiúil Comhairle 
Contae/Comhairle Cathrach (mar atá sainmhínithe 
san Acht Rialtais Áitiúil, 2001) atá freagrach as an 
limistéar feidhmeach ina bhfuil an tÁitreabh suite; 

1.1.13 Is é atá i gceist le Litir Thairisceana an litir 
thairisceana i ndáil le Nasc atá eisithe ag Uisce 
Éireann don Chustaiméir mar fhreagra ar Iarratas 
an Chustaiméara; 

1.1.14 Áirítear le hÁitribh aon chuid d’aon fhoirgeamh, 
soitheach, struchtúr, feithicil, struchtúr nó talamh, 
bíodh siad poiblí nó príobháideach, (is cuma cé acu 
atá nó nach bhfuil struchtúir ar an talamh sin agus 
cé acu atá nó nach bhfuil an talamh sin faoi uisce) 
agus aon ghléasra nó comhpháirteanna gaolmhara 
ar an talamh sin nó faoi, nó aon oidhreachtán 
tionachta, mar aon le haon tithe amuigh agus 
cúirtealáiste atá: 

(a) ag fáil Seirbhísí Uisce; 

(b) sonraithe in iarratas ar Sheirbhísí Uisce atá 
comhlánaithe ag an gCustaiméir; nó 

(c) áitreabh a mheasann Uisce Éireann a bheith ina 
áitreabh; nó 
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(d) áitribh eile a gcuireann an Custaiméir fógra ina 
leith chuig Uisce Éireann agus a nglacann Uisce 
Éireann leis ó am go ham, ach nach n-áiríonn 
talamh atá ina Bhóthar Poiblí, ina bhóthar atá 
faoi réir ordaithe faoi Alt 11 d’Acht na mBóithre 
1993 ná ina bhóthar atá glactha ar láimh ag 
Údarás Áitiúil de bhun scéime neamh-reachtúla 
glactha ar láimh ag Údarás Áitiúil. 

1.1.15 Is é atá i gceist le Bóthar Poiblí bóthar ar a bhfuil 
ceart slí poiblí agus arb é údarás bóithre atá 
freagrach as an gceart slí poiblí sin a chothabháil. 

1.1.16 Is é atá i gceist le Rialtóir nuair is infheidhme na 
comhlachtaí rialála reatha go léir agus na cinn 
sin a bheidh ann sa todhchaí a bhfuil údarás acu 
ar Uisce Éireann lena n-áirítear, ach gan a bheith 
teoranta dóibh, an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh, 
an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 
an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, 
Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí, an tÚdarás 
iomaíochta agus/nó aon chomhlacht reachtúil eile 
nó údarás rialála a rialaíonn ar bhonn leanúnach nó 
ó am go ham gnó nó oibríochtaí Uisce Éireann; 

1.1.17 Is é atá i gceist le Comhaontú Seirbhíse comhaontú 
den ainm céanna a rinneadh idir Uisce Éireann 
agus an tÚdarás Áitiúil ar 31 Nollaig 2013 nó thart 
ar an lá sin maidir le seirbhísí a bheith á soláthar 
ag an Údarás Áitiúil d’Uisce Éireann i ndáil le, inter 
alia, oibriú agus forbairt an bhonneagair is gá chun 
Seirbhísí Uisce a sholáthar; 
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1.1.18 Is é atá i gceist le Nasc Seirbhíse píopa soláthair 
uisce nó píopa draenála, mar aon le haon 
chomhpháirteanna agus feistis ghaolmhara, 
a shíneann ó Oibreacha Uisce nó ó Oibreacha 
Fuíolluisce go himeall amuigh na teorann le 
cúirtealáiste Áitribh agus a úsáidtear nó atá le 
bheith in úsáid, cibé ceann acu is cuí, chun Áitreabh 
amháin nó níos mó a nascadh le hOibreacha Uisce 
nó le hOibreacha Fuíolluisce agus, má úsáidtear 
é nó má tá sé le bheith in úsáid chun níos mó 
ná Áitreabh amháin den chineál sin a nascadh, 
leathnófar amach é go himeall amuigh na teorann 
le cúirtealáiste an áitribh is faide ar shiúl ó na 
hOibreacha Uisce nó ó na hOibreacha Fuíolluisce 
atá i gceist; 

1.1.19 Is é atá i gceist le Comhaontú Nasctha na 
Coinníollacha seo mar aon leis an Litir Thairisceana 
ó Uisce Éireann chuig an gCustaiméir nuair atá 
glactha ag an gCustaiméir léi agus na coinníollacha 
uile bainteacha comhlíonta go huile is go hiomlán; 

1.1.20 Is é atá i gceist le Séarach séaraigh de gach cineál, 
seachas Séaraigh Uisce Stoirme, atá faoi úinéireacht 
Uisce Éireann, atá dílsithe do Uisce Éireann nó atá 
rialaithe ag Uisce Éireann, ach gan Draein ná Nasc 
Seirbhíse a bheith san áireamh; 

1.1.21 Is é atá i gceist le Camras agus Eisilteach Camrais 
an bhrí a sannadh dó leis an Acht um Thruailliú 
Uisce, 1977; 

8 | Coinníollacha Ginearálta le haghaidh Comhaontaithe Nasctha Uisce agus Fuíolluisce | Uisce Éireann 



  

  
 

 
 

 
 
 

 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

1.1.22 Is é atá i gceist le hUisce Stoirme uisce báistí reatha 
chun srutha a théann isteach i bpíopa ar bith; 

1.1.23 Is é atá i gceist le Séarach Uisce Stoirme aon 
phíopa nó seolphíobán eile (a) a úsáidtear chun 
Uisce Stoirme amháin a iompar; nó (b) atá deartha 
nó beartaithe le húsáid chun Uisce Stoirme a 
iompar (bíodh sé ceangailte le séarach trí dhraein 
forsceite Uisce Stoirme de réir bhrí na Rialachán um 
Scardadh Dramhuisce (Údarú) 2007 (IR Uimh 684 de 
2007) nó ná bíodh; 

1.1.24 Is é atá i gceist le hOibreacha Uisce foinsí uisce, 
Príomhlíonraí Uisce agus a gcomhpháirteanna, 
agus gach gné fhisiceach ghaolmhar eile a úsáidtear 
chun uisce a astógáil, a chóireáil, a stóráil, a 
thomhas nó a dháileadh, agus aon talamh gaolmhar 
atá faoi úinéireacht Uisce Éireann, dílsithe do Uisce 
Éireann, rialaithe ag Uisce Éireann nó in úsáid ag 
Uisce Éireann; 

1.1.25 Is é atá i gceist le Córas Dáilte píopa agus a fheistis 
ghaolmhara, seachas Nasc Seirbhíse mar atá 
sainmhínithe thuas, a úsáidtear nó atá le bheith 
in úsáid, de réir mar is cuí, chun uisce a iompar 
isteach in Áitreabh amháin nó níos mó, nó tríd nó 
tríothu, (lena n-áirítear aon sconnaí gaolmhara 
inmheánacha nó seachtracha); 
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1.1.26 Is é atá i gceist le Príomhphíobán Uisce píopaí 
soláthair uisce atá faoi úinéireacht Uisce Éireann, 
dílsithe do Uisce Éireann nó rialaithe ag Uisce 
Éireann, ach nach n-áirítear leo píopaí, feistis ná 
fearais lena mbaineann na téarmaí “Nasc Seirbhíse” 
agus “Córas Dáilte” atá léirmhínithe in alt 1.1 anseo; 

1.1.27 Is é atá i gceist le Seirbhísí Uisce gach seirbhís, 
lena n-áirítear soláthar uisce a ólfaidh daoine, trína 
soláthraítear stóráil, tomhas, cóireáil nó dáileadh 
uisce dhromchla, screamhuisce, nó bailiú, stóráil, 
tomhas, cóireáil nó diúscairt Fuíolluisce; 

1.1.28 Is é atá i gceist le hAchtanna Seirbhísí Uisce an 
tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007 go 2013; 

1.1.29 Is é atá i gceist le Fuíolluisce Camras nó Eisilteach 
Camrais eile a scaoiltear nó atá le scaoileadh isteach 
i nDraein, i Nasc Seirbhíse nó i Séarach, ach gan 
Uisce Stoirme a bheith san áireamh; 

1.1.30 Is é atá i gceist le hOibreacha Fuíolluisce Séaraigh 
agus a gcomhpháirteanna, agus gach gné fhisiceach 
ghaolmhar eile a úsáidtear chun Fuíolluisce a 
bhailiú, a stóráil, a thomhas nó a chóireáil, agus aon 
talamh gaolmhar atá faoi úinéireacht Uisce Éireann, 
dílsithe do Uisce Éireann, rialaithe ag Uisce Éireann 
nó in úsáid ag Uisce Éireann. 

1.2		 Téarmaí Sainmhínithe i Litir Thairisceana: Is í an bhrí 
a shanntar dóibh sa Litir Thairisceana atá leis na téarmaí 
atá i gcás uachtair sna Coinníollacha seo agus nach bhfuil 
sainmhíniú eile déanta orthu. 
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1.3	 Aonán Rialaithe: Oibríonn Uisce Éireann laistigh de chreat 
rialála rialaithe ag na Rialtóirí. 

1.4		 Nasc Nua: Gearrfaidh Uisce Éireann an Muirear Nasctha 
atá fógartha don Chustaiméir sa Litir Thairisceana agus 
aontóidh an Custaiméir é a íoc. Tar éis don Chustaiméir 
é a íoc, tabharfaidh Uisce Éireann faoina chuid dualgas 
faoin gComhaontú Nasctha de réir Chleachtas Reatha an 
Údaráis Áitiúil. 

1.5		 Feidhm an Údaráis Áitiúil: Aithníonn an Custaiméir 
go dtabharfaidh Uisce Éireann dualgais ar leith atá ar 
Uisce Éireann de bhun an Chomhaontaithe Nasctha chun 
críche, agus go gcleachtfaidh an tÚdarás Áitiúil cearta ar 
leith atá ag Uisce Éireann de bhun an Chomhaontaithe 
Nasctha de réir an Chomhaontaithe Seirbhíse. In ainneoin 
go gcleachtfaidh an tÚdarás Áitiúil na cearta atá ag Uisce 
Éireann agus go gcomhlíonfaidh sé na dualgais atá ar Uisce 
Éireann, agus in ainneoin go bhfuil ceangal ar an Údarás 
Áitiúil na cearta sin a chleachtadh agus na dualgais sin a 
chomhlíonadh de bhun an Chomhaontaithe Seirbhíse, ní 
bhainfear de Uisce Éireann aon oibleagáid ná aon 
dliteanas i ndáil leis na cearta agus dualgais seo. Ní 
rachaidh an Custaiméir in iontaoibh an Údaráis Áitiúil i 
ndáil leis na nithe seo, agus is in iontaoibh Uisce 
Éireann amháin a rachaidh an Custaiméir de réir an 
Chomhaontaithe Nasctha. 
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1.6		 Caighdeán Feidhmíochta: Tabharfaidh Uisce Éireann 
faoina chuid dualgas faoin gComhaontú Nasctha de réir 
Chleachtas Reatha an Údaráis Áitiúil. Nuair a chomhlíontar 
dualgais Uisce Éireann dá réir sin, ní bheidh aon 
dliteanas ag Uisce Éireann don Chustaiméir i ndáil leis an 
gComhaontú Nasctha seo. 

1.7		 Soláthar Seirbhísí Uisce: 

1.7.1		 Cuirfidh Uisce Éireann Nasc le hOibreacha 
Uisce nó le hOibreacha Fuíolluisce ar fáil agus 
soláthróidh sé Seirbhísí Uisce don Áitreabh de réir 
an Dlí Infheidhmithe agus faoi réir théarmaí an 
Chomhaontaithe Nasctha. Aontaíonn an Custaiméir 
na Seirbhísí Uisce a fháil trí na hOibreacha Uisce 
agus na hOibreacha Fuíolluisce ag an Áitreabh de 
réir an Dlí Infheidhmithe agus faoi réir théarmaí an 
Chomhaontaithe Nasctha. 

1.8		 Dualgais Nasctha an Chustaiméara: 
Déanfaidh an Custaiméir na nithe seo a leanas: 

1.8.1	 an Muirear Nasctha atá leagtha amach sa Litir 
Thairisceana a íoc le hUisce Éireann; 

1.8.2	 cloí le gach Dlí Infheidhmithe agus gach ceadúnas, 
cead nó údarú is gá a fháil a d’fhéadfadh a bheith 
riachtanach i dtaca leis na Seirbhísí Uisce; 

1.8.3	 rochtain shábháilte, shaor, gan teorainn a sholáthar 
(b’fhéidir nach rochtain eisiach a bheadh ann) 
d’Uisce Éireann, agus do gach páirtí a fheidhmíonn 
ar a shon, ar aon talamh nó áitreabh de chuid an 
Chustaiméara nuair is gá go réasúnta; 
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1.8.4	 Uisce Éireann, agus gach páirtí a fheidhmíonn ar 
a shon, a chur ar an eolas faoi aon réamhchúram 
ábhartha sábháilteachta roimh dhul isteach san 
Áitreabh dó. De thairbhe nach mbeidh Uisce 
Éireann ar an eolas faoi na guaiseacha ar leith ar 
an Áitreabh, tá an Custaiméir freagrach as Uisce 
Éireann a chur ar an eolas faoi na guaiseacha sin. 
Ní mór don Chustaiméir a chinntiú go ngabhann 
an Custaiméir in éineacht le hUisce Éireann, nó 
leis na páirtithe a fheidhmíonn ar a shon i gcónaí, 
nó go gcuireann an Custaiméir ar an eolas go 
leordhóthanach iad faoi aon ghuaiseacha ar 
leith atá ann, faoi aon réamhchúram is gá agus 
faoi na gníomhartha is gá má tharlaíonn timpiste 
nó éigeandáil. 

1.8.5	 comhoibriú agus cuidiú le hUisce Éireann, agus le 
gach páirtí a fheidhmíonn ar a shon; 

1.8.6	 gan cur isteach go neamhréasúnta ar chur i gcrích 
an Nasctha agus gan é a shrianadh; 

1.8.7	 gan aon ghníomh a dhéanamh, gan a bheith ina 
(h)údar le haon ghníomh agus gan aon ghníomh 
a cheadú a dhéanfaidh damáiste nó scrios, nó a 
mbeifí ag súil go réasúnta ina leith go ndéanfaidh sé 
damáiste nó scrios, d’aon chuid de na hoibreacha 
Nasctha nó a chuirfidh isteach ar bhealach ar bith 
ar a n-oibriú nó a chuirfidh isteach go hábhartha 
ar rochtain Uisce Éireann agus gach páirtí a 
fheidhmíonn ar a shon orthu; 
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1.8.8	 a bheith freagrach leis/léi féin i gcónaí as tochailtí 
agus aischuir ar a (h)áitreabh a chothabháil agus a 
choinneáil sábháilte agus daingean, agus déanfaidh 
sé/sí Uisce Éireann, a sheirbhísigh, a ghníomhairí 
agus a chonraitheoirí a shlánú, agus coinneoidh sé 
iad slánaithe, i gcoinne gach éileamh, imeacht, nós 
imeachta, damáiste agus costas ina leith; agus 

1.8.9	 glacadh le dliteanas do chúram, cothabháil, 
athnuachan agus deisiú na ndaingneán agus 
na bhfeisteas pluiméireachta agus na píboibre 
gaolmhaire, i ndáil le soláthar uisce, sa Chóras Dáilte 
agus sa chuid sin den Nasc Seirbhíse ón bpointe 
atá 225mm lasmuigh den áit a dtéann sé isteach 
sa teorainn le cúirtealáiste an Áitribh go dtí an áit 
a nascann sé leis an gCóras Dáilte agus, maidir le 
Fuíolluisce, le haon Draenacha nó Nasc Seirbhíse 
lena bhfuil na Draenacha sin nasctha. 

1.8.10 tráth na n-oibreacha a chomhaontú leis an Údarás 
Áitiúil ábhartha. 

1.8.11 cur isteach ar an gcead ábhartha maidir le haon 
nósanna imeachta is gá i ndáil le bóthar a thochailt 
chun an Nasc a éascú agus an cead sin a fháil. 
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1.9 Píbobair an Chustaiméara: 

1.9.1	 Is é/í an Custaiméir a sholáthróidh aon Draein, 
Córas Dáilte nó Nasc Seirbhíse agus nuair is gá is é/í 
a dhéanfaidh iad a athnuachan, agus tabharfaidh 
sé/sí gach cúram ceart, réasúnach dóibh. Ní 
ghlacfaidh Uisce Éireann le haon fhreagracht as aon 
Draein, Córas Dáilte nó Nasc Seirbhíse a chothabháil 
ná a athnuachan, ná as a leordhóthanacht, 
sábháilteacht agus saintréithe eile, ach amháin go 
ndéanfaidh Uisce Éireann, i ndáil le soláthar uisce, 
cothabháil agus deisiúcháin ar an gcuid sin den 
Nasc Seirbhíse a shíneann ó na hOibreacha Uisce 
suas go dtí an pointe atá 225mm lasmuigh den áit 
a dtéann an Nasc Seirbhíse isteach sa teorainn le 
cúirtealáiste an Áitribh. 

1.9.2	 Is é/í an Custaiméir nó na Custaiméirí amháin a 
bheidh freagrach as aon Draein nó Draenacha suite 
laistigh den teorainn le cúirtealáiste an Áitribh agus/ 
nó as aon chóras Draenacha a dhraenálann níos 
mó ná Áitreabh amháin laistigh den teorainn le 
cúirtealáiste an Áitribh. Ní ghlacfaidh Uisce Éireann 
le aon fhreagracht ina leith seo. 
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1.9.3	 Déanfaidh an Custaiméir cibé bearta is gá, de réir 
mar a chuirfidh Uisce Éireann in iúl ó am go ham, 
chun baol do shláinte an duine nó don chomhshaol 
a chosc, chun caomhnú réasúnach uisce nó bainistiú 
ceart, éifeachtach Seirbhísí Uisce a éascú nó chun 
éilliú aon Oibreacha Uisce a chosc agus chun na 
hOibreacha Fuíolluisce a chosaint. 

1.9.4	 Déanfaidh an Custaiméir, i ndáil le soláthar uisce, 
cothabháil ar an gCóras Dáilte agus ar na daingneáin 
agus ar na feistis phluiméireachta ghaolmara agus 
ar an gcuid sin den Nasc Seirbhíse ón bpointe atá 
225mm lasmuigh den áit a dtéann sé isteach sa 
teorainn le cúirtealáiste an Áitribh go dtí an áit a 
nascann sé leis an gCóras Dáilte, chun a chinntiú 
go gcloíonn siad i gcónaí le Rialacháin an Aontais 
Eorpaigh (Uisce Óil) 2014 agus le haon rialacháin 
a dhéanfaidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil faoi Alt 54 den Acht um Sheirbhísí Uisce 
2007 agus le haon fhodhlíthe arna ndéanamh ag 
Uisce Éireann. 

1.9.5	 Gan dochar d’aon oibleagáidí ceadúnaithe, 
ní thabharfaidh an Custaiméir cead na nithe 
seo a leanas a urscaoileadh isteach sna 
hOibreacha Fuíolluisce: 

(a) aon ábhar leachtach nó rud atá, nó a d’fhéadfadh 
a bheith, téachta sa Séarach nó a d’fhéadfadh 
cur isteach ar shlí eile ar shaorshreabhadh 
Séarachais, nó a bheadh in ann aon ghás 
inadhainte nó pléascach nó aon bholadh 
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urchóideach i dtiúchan imleor chun a bheith ina 
núis a scaoileadh; 

(b) Fuíolluisce ar dócha go mbeadh tionchar diúltach 
aige, mar gheall ar a thoirt nó a chomhdhéanamh, 
ar fheidhmíocht iona(i)d cóireála fuíolluisce de 
chuid Uisce Éireann; 

(c) aon aigéad, alcaile nó substaint eile i dtiúchan 
leordhóthanach chun a bheith ina chúis 
le creimeadh ar chomhpháirteanna de 
líonraí Séarach; 

(d) aon ábhar atá ina chúis, nó ar dócha go mbeadh 
sé ina chúis, le baol do shláinte nó sábháilteacht 
an duine nó don chomhshaol. 

1.9.6	 Comhlíonfaidh an Custaiméir freisin aon treoracha 
réasúnacha eile a eiseoidh Uisce Éireann don 
Chustaiméir chun comhlíonadh mír 1.9.5 thuas nó 
aon Dlí Infheidhmithe eile a chinntíu, nó ar aon chúis 
eile a mheasann Uisce Éireann, ag gníomhú le réasún, 
a bheith cuí a leithéid de threoracha a eisiúint. 

1.9.7		 Ní ligfidh an Custaiméir d’uisce báistí a ritheann 
chun srutha ó dhíonta, ó limistéir phábháilte nó ó 
dhromchlaí eile isteach in aon Séarach, ach amháin 
de réir mar a bheadh comhaontaithe roimh ré le 
hUisce Éireann i scríbhinn. 

1.9.8	 Féadfaidh Uisce Éireann aon cheanglais nó caighdeáin 
theicniúla is gá a shonrú chun an baol sceite a 
íoslaghdú nó chun sláine aon Oibreacha Uisce nó 
Oibreacha Fuíolluisce a chosaint. 
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1.9.9	 Chun amhras a sheachaint, tá cosc ar an 
gCustaiméir úsáid a bhaint as an Nasc agus/nó 
as aon mheicníocht eile chun Seirbhísí Uisce a 
sholáthar ar aghaidh chuig láthair eile nó áitreabh 
eile, seachas an tÁitreabh lena mbaineann an Nasc 
a d’fhógair an Custaiméir d’Uisce Éireann. Ní bheidh 
dliteanas ar Uisce Éireann ar aon bhealach i ndáil le 
sárú na forála seo ag an gCustaiméir nó ag aon tríú 
páirtí eile, lena n-áirítear aon iarmhairtí dochracha a 
tharlaíonn go díreach nó go hindíreach mar thoradh 
ar shárú den chineál sin agus na costais, damáistí nó 
éilimh go léir a eascraíonn as sin. 

1.9.10 Slánaíonn an Custaiméir Uisce Éireann agus a chuid 
seirbhíseach, gníomhairí agus conraitheoirí i leith 
aon chaillteanais, damáiste nó gortú a fhéadfaidh 
a bheith ann mar thoradh ar phíopaí a leagan nó 
a úsáid laistigh den teorainn le cúirtealáiste an 
Áitribh. Slánaíonn an Custaiméir Uisce Éireann agus 
a chuid seirbhíseach, gníomhairí agus conraitheoirí 
i leith aon chaillteanais, damáiste nó gortú a bheidh 
ann mar thoradh ar aon sceitheadh d’Fhuíolluisce 
ó Dhraenacha nó ó Naisc Seirbhíse nó sceitheadh 
uisce ón gCóras Dáilte nó ón gcuid sin den Nasc 
Seirbhíse ón bpointe atá 225mm lasmuigh den áit 
a dtéann sé isteach sa teorainn le cúirtealáiste an 
Áitribh go dtí go nascann sé leis an gCóras Dáilte. 

1.9.11 Is é an Custaiméir amháin a bheidh freagrach as 
aon chúlshruth, cúlsiofónadh nó cúlséideadh isteach 
sa Phríomhphíobán Uisce nó sna hOibreacha Uisce 
a chosc. 
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1.9.12 Beidh Uisce Éireann i dteideal spotsamplaí 
d’Fhuíolluisce scaoilte ag an gCustaiméir a ghlacadh 
chun comhlíonadh téarmaí an Chomhaontaithe 
Nasctha a thástáil. Más rud é, i dtuairim Uisce 
Éireann, go bhfuil saintréithe i bhFuíolluisce an 
Chustaiméara ar dócha go mbeadh tionchar acu ar 
na hOibreacha Fuíolluisce, agus an tionchar sin a 
bheith suntasach dar le hUisce Éireann, d’fhéadfadh 
Uisce Éireann a iarraidh ar an gCustaiméir dul 
i mbun comhaontaithe ar leith le toilleadh a 
choimeád sna hOibreacha Fuíolluisce cuí chun 
Fuíolluisce an Chustaiméara a chóireáil. 

1.10 Dualgais Seirbhíse an Chustaiméara: 

1.10.1 Ní bhainfidh an Custaiméir úsáid as uisce a 
sholáthraítear don Áitreabh ar chuspóirí ar bith 
seachas é sin atá sonraithe ag Uisce Éireann, 
gan toiliú roimh ré ó Uisce Éireann i scríbhinn, 
rud a d’fhéadfadh a bheith diúltaithe nó tugtha 
dá rogha féin. 

1.10.2 Tá seachadadh uisce don Chustaiméir faoi réir 
athruithe ar leith a bhféadfadh tionchar a bheith 
acu ar cháilíocht, blas, dath, cruas, soiléireacht, 
brú, infhaighteacht nó aon ghné eile an uisce. 
Déanfaidh Uisce Éireann gach iarracht réasúnach 
chun athruithe a bhféadfadh tionchar a bheith acu 
ar chaighdeán an uisce a íoslaghdú. Mar sin féin, 
ní ghlacann sé le dliteanas i leith aon chaillteanais 
a tabhófaí mar gheall ar uisce a mheasann an 
Custaiméir a bheith do-ghlactha dá c(h)uspóir. 
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1.10.3 Tarlaíonn bristeacha de thaisme agus pleanáilte 
araon sna Seirbhísí Uisce ó am go ham. Déanfaidh 
Uisce Éireann gach beart réasúnach chun líon na 
mbristeacha a íoslaghdú agus chun na Seirbhísí 
Uisce a thabhairt ar ais a luaithe agus is féidir tar 
éis an bhriste. Ní ghlacann Uisce Éireann le haon 
fhreagracht as aon damáiste a eascraíonn 
ó chaillteanais mar gheall ar a leithéid sin 
de bhristeacha. 

1.10.4 Forchoimeádann Uisce Éireann an ceart chun 
Seirbhísí Uisce a bhriseadh go hiomlán nó i bpáirt, 
má mheasann Uisce Éireann go mbeidh gníomh 
den chineál sin riachtanach, nó má tá ceanglas dlí 
ar Uisce Éireann nó má iarrann aon Rialtóir nó aon 
údarás sláinte air déanamh amhlaidh. Déanfaidh 
Uisce Éireann gach iarracht réasúnta chun aon 
bhriseadh ar na Seirbhísí Uisce a íoslaghdú agus 
fógra roimh ré a thabhairt do Chustaiméirí nuair 
is indéanta. 

1.10.5 Ní dhéanfaidh an Custaiméir uisce a chur amú in am 
ar bith, go háirithe in am triomaigh nó ganntanais 
uisce. Ní thabharfaidh sé/sí nó ní dhíolfaidh sé/sí 
uisce, gan toiliú roimh ré ó Uisce Éireann i scríbhinn. 
Chun críocha uisce a chaomhnú, i gcás ina measann 
Uisce Éireann go bhfuil uisce á chur amú, nach 
bhfuil cosc á chur ar chur amú uisce nó go bhfuil 
úsáid á baint as barraíocht uisce mar gheall ar an 
gcineál bainistíochta, tomhaltais nó úsáide eile uisce 
ar Áitreabh, d’fhéadfadh Uisce Éireann, trí fhógra, 
Custaiméir an Áitribh a ordú gníomh ceartaitheach 
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a dhéanamh a mheasann Uisce Éireann a bheith 
riachtanach (lena n-áirítear píopaí, comhlaí nó 
méadair agus comhpháirteanna sonraithe eile 
a shuiteáil, a dheisiú nó a athsholáthar, nó an 
cleachtas oibríochta i ndáil le bainistiú nó úsáid an 
uisce a athrú). 

1.10.6 I gcás, i dtuairim Uisce Éireann, go bhfuil uisce 
á chur amú nó go bhfuil mí-úsáid bheartaithe á 
baint as an uisce ar an Áitreabh, d’fhéadfadh Uisce 
Éireann brú na Seirbhísí Uisce a shrianadh nó a 
laghdú go sealadach go dtí go mbeadh sé sásta go 
bhfuil an cur amú nó an mhí-úsáid réitithe. 

1.10.7 Tá sé de cheart ag Uisce Éireann Seirbhísí Uisce a 
chur ar fáil ag brúnna éagsúla nuair is mar thoradh 
ar athruithe ar an Nasc agus/nó ar na hOibreacha 
Uisce a tharlaíonn sé sin nó, má mheasann sé go 
bhfuil sé riachtanach nó inmhianaithe amhlaidh 
a dhéanamh agus a chuid dualgais reachtúil á 
chomhlíonadh go cuí aige Seirbhísí Uisce a chur ar 
fáil do Chustaiméirí i gcoitinne. 

1.10.8 Féachfaidh Uisce Éireann le fógra a thabhairt don 
Chustaiméir sula ndéanfar aon athrú fadtéarmach a 
mbeidh tionchar ábhartha aige ar shreabhadh nó ar 
bhrú na Seirbhísí Uisce. 

1.10.9 Is é an Custaiméir a bheidh freagrach as stóras 
leordhóthanach a shuiteáil agus a chothabháil 
chun cúlsoláthar uisce a chur ar fáil más gá sin le 
haghaidh aon riachtanais speisialta de chuid an 
Chustaiméara i ndáil le ráta sonrach de shreabhadh 
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nó brú nó más scéal an Chustaiméara stuama é a 
chuirfeadh a leithéid de stóras ar fáil mar ghníomh 
réasúnach d’fhonn a riachtanais ghnó a chosaint ar 
aon bhriseadh ar na Seirbhísí Uisce a d’fhéadfadh a 
bheith ann mar gheall ar oibreacha, píopa pléasctha 
nó aon chúis eile. 

1.10.10 Cinnteoidh an Custaiméir, chomh fada agus is 
infheidhmithe, go mbaintear an t-uisce go léir ag 
ráta réasúnta rialta sreabhaidh agus brú agus go 
mbainfidh sé/sí úsáid as an tsaoráid stórála chun 
buaic-éilimh ag an gCustaiméir ar na hOibreacha 
Uisce a laghdú. 

1.10.11 Déanfaidh Uisce Éireann iarracht uisce a chur ar 
fáil a chomhlíonann na caighdeáin i Rialacháin an 
Aontais Eorpaigh (Uisce Óil) 2014, (IR Uimh 122 
de 2014). 
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1.11 Am le Críochnú/Moilleanna: Déanfaidh Uisce Éireann 
gach iarracht réasúnach chun a chinntiú go gcuirtear 
an Nasc i gcrích go tráthúil, ach ní bheidh Uisce Éireann 
faoi dhliteanas as aon chaillteanas ná damáiste ag an 
gCustaiméir i leith moilleanna a eascraíonn ó chúis ar bith 
ar chor ar bith. 

1.12 Íocaíocht: Íocfar an Muirear Nasctha agus aon 
mhéideanna eile a comhaontófar idir Uisce Éireann agus 
an Custaiméir ar an dáta dlite le haghaidh íocaíochta. Beidh 
aon chuntais thar téarma faoi réir íocaíochta úis ag ráta 
4.5% in aghaidh na míosa nó cuid di, go dtí go ndéantar 
an íocaíocht. 

1.13 Dliteanas Tríú Páirtí: Déanfaidh an Custaiméir Uisce 
Éireann agus a chuid seirbhíseach, gníomhairí agus 
conraitheoirí a shlánú, agus coinneoidh an Custaiméir 
Uisce Éireann agus a chuid seirbhíseach, gníomhairí 
agus conraitheoirí saor ó dhíobháil, ag gach tráth d’aon 
chaillteanas agus de gach caillteanas ag aon tríú páirtí a 
thabhófar, a fhulaingeofar, a iomprófar nó is gá d’Uisce 
Éireann a íoc, go díreach nó go neamhdhíreach, nó a 
fhéachfar lena fhorchur ar Uisce Éireann, ach sa mhéid 
amháin is nár tharla an caillteanas sin mar gheall ar shárú 
Uisce Éireann den Chomhaontú Nasctha, nó mar gheall 
ar fhaillí Uisce Éireann i ndáil lena chuid oibleagáidí faoin 
gComhaontú Nasctha. 
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1.14 Gan Dliteanas i ndáil le Caillteanas Iarmhartach: 
D’ainneoin aon ruda eile dá mhalairt sa Chomhaontú 
Nasctha, ní bheidh ceachtar páirtí faoi dhliteanas don 
pháirtí eile i gconradh, tort, baránta, diandliteanas ná aon 
teoiric dhlíthiúil eile as aon chaillteanas brabúis, caillteanas 
ioncaim, caillteanas deiseanna, caillteanas briste, damáistí 
pionósacha nó damáistí eiseamláireacha nó aon damáistí 
díreacha, iarmhartacha nó teagmhasacha. 

Ní dhéanfaidh aon ní sa Chomhaontú Nasctha dliteanas 
ceachtar páirtí a eisiamh ná a theorannú i leith báis nó 
gortaithe phearsanta de dheasca faillí ceachtar den 
dá pháirtí. 

1.15 Gealltanas Comhéadain: Geallann an Custaiméir d’Uisce 
Éireann go ndéanfar aon fhaoiseamh ó, nó teorannú de, 
dhliteanas i bhfabhar Uisce Éireann faoin gComhaontú 
Nasctha a leathnú go dtí an tÚdarás Áitiúil agus go gcuirfear 
i bhfeidhm iad chun thairbhe an Údaráis Áitiúil. Bainfidh 
an tÚdarás Áitiúil agus a oifigigh agus a fhostuithe tairbhe 
as an bhfaoiseamh sin ó, nó teorannú de, dhliteanas i leith 
na n-éileamh sin amháin a bhaineann le cúinsí atá laistigh 
de raon an Chomhaontaithe Nasctha sna cúinsí céanna ina 
mbainfeadh Uisce Éireann tairbhe as an bhfaoiseamh sin ó, 
nó teorannú de, dhliteanas faoin gComhaontú Nasctha. 

Nuair a bhíonn an tÚdarás Áitiúil i dteideal tairbhe an 
fhaoisimh ó, nó teorannú de, dhliteanas de bhun an 
Chomhaontaithe Nasctha, beidh sé i dteideal forálacha 
an Chomhaontaithe Nasctha a fhorfheidhmiú go díreach 
d’fhonn tairbhe na slánaíochta nó an fhaoisimh sin ó, nó 
teorannú de, dhliteanas a bhaint sa mhéid is a cheadaítear 
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é faoin dlí (gan dochar do theidlíocht Uisce Éireann chun 
slánaíocht nó faoiseamh den sórt sin ó, nó teorannú de, 
dhliteanas thar ceann an Údaráis Áitiúil a fhorfheidhmiú). 
Ós rud é nach bhfuil an tÚdarás Áitiúil ina pháirtí sa 
Chomhaontú Nasctha, gheobhaidh agus coinneoidh 
Uisce Éireann ceart agus tairbhe den sórt sin in iontaobhas 
agus cuirfidh sé i bhfeidhm é ar son agus thar ceann an 
Údaráis Áitiúil. 

1.16 Sannachán: Ní bheidh an Custaiméir i dteideal an tairbhe 
a shannadh ná ualach an Chomhaontaithe Nasctha a aistriú 
gan toiliú roimh ré ó Uisce Éireann i scríbhinn. 

1.17 Úsáid Fochonraitheoirí: I gcomhréir leis an gComhaontú 
Seirbhíse, deimhníonn agus aithníonn an Custaiméir go 
ndéanfaidh an tÚdarás Áitiúil agus a chonraitheoirí nó a 
fhochonraitheoirí an Nasc le haghaidh Uisce Éireann agus 
go soláthróidh siad seirbhísí d’Uisce Éireann le cur ar a 
chumas d’Uisce Éireann a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh 
faoin gComhaontú Nasctha. Beidh Uisce Éireann freagrach 
fós don Chustaiméir le haghaidh agus i leith comhlíonadh 
na n-oibleagáidí sin. 

Ní mheasfar aon oibleagáid chonarthach a bheith 
ag an gCustaiméir ná aon ghaol a bheith aige leis an 
Údarás Áitiúil ná le haon cheann dá chonraitheoirí ná dá 
fhochonraitheoirí de bhua an Chomhaontaithe Nasctha. 
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1.18 Údarás an Chustaiméara: Léiríonn agus tugann 
an Custaiméir gealltanas d’Uisce Éireann go bhfuil 
lánchumhacht agus lánúdarás aige (corparáideach agus 
eile) an Comhaontú Nasctha a dhéanamh agus a chearta a 
fheidhmiú agus a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh faoin 
gComhaontú Nasctha, agus go bhfuil gach údarú agus 
toiliú is gá faighte aige chun an Comhaontú a dhéanamh, 
a chearta a fheidhmiú agus a oibleagáidí a chomhlíonadh, 
agus go bhfuil na húdaruithe agus toilithe sin i lánfheidhm 
agus go bhfuil lánéifeacht leo. 

1.19 Foirceannadh: Beidh Uisce Éireann i dteideal an 
Comhaontú Nasctha a fhoirceannadh gan dliteanas trí 
fhógra i scríbhinn chuig an iarratasóir má mheasann Uisce 
Éireann nach bhfuil sé indéanta, eacnamaíoch nó sábháilte 
an Nasc a chur ar fáil. Sa chás ina bhfeidhmíonn Uisce 
Éireann a cheart é a fhoirceannadh, tabharfaidh Uisce 
Éireann an Muirear Nasctha ar ais don iarratasóir, lúide aon 
chostais gan íoc agus caiteachais atá tabhaithe ag Uisce 
Éireann amhail dáta an fhoirceannta, lena n-áirítear costais 
thógála, agus aon chostais dhlíthiúla nó mhaoinithe ach 
gan a bheith teoranta dóibh. 

1.20 Fógraí: Maidir le haon fhógra nó cuntas a seoladh tríd an 
ngnáthphost de bhun na gCoinníollacha seo, measfar go 
bhfuarthas é ar an lá arb é an dara lá postála é tar éis an 
lae a cuireadh sa phost é. Maidir le haon fhógra a chuir an 
Custaiméir trí phost leictreonach, measfar go bhfuarthas 
é tar éis d’Uisce Éireann admháil fhála a chur tríd an bpost 
leictreonach nó tríd an bpost. Beidh aon fhógra atá ag 
teastáil nó a bhfuil cead ag an gCustaiméir a thabhairt 
tugtha i scríbhinn agus seolta chuig Uisce Éireann ag an 
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seoladh Uisce Éireann, Bosca PO 860, Oifig Sheachadta na 
Cathrach Theas, Cathair Chorcaí, nó trí ríomhphost chuig 
newconnections@water.ie, nó cibé seoladh eile nó seoladh 
leictreonach eile a d’fhéadfadh a bheith curtha in iúl ag an 
gCustaiméir do Uisce Éireann ó am go ham 

1.21 Nós Imeachta Gearán: 

1.21.1 Tá Uisce Éireann tiomanta do thús áite a thabhairt 
dá chuid custaiméirí. Déanann Uisce Éireann 
gach iarracht a chuid seirbhísí a sholáthar go 
pras, go héifeachtach agus go sábháilte agus ar 
ardchaighdeán. Má tá an Custaiméir míshásta le 
haon seirbhís nó teagmháil le hUisce Éireann, is 
féidir gearán sa chéad dul síos a chlárú leis an Roinn 
Seirbhíse do Chustaiméirí Uisce Éireann: 

I scríbhinn: 

Uisce Éireann
 

Bosca PO 860
 

Oifig Sheachadta na Cathrach Theas 
Cathair Chorcaí 

Ar an teileafón (laistigh d’Éirinn): 1890 278 278 

Trí theileafón (lasmuigh d’Éirinn): 00 353 1 707 2828 

Trí ríomhphost:newconnections@water.ie 

Uisce Éireann | Coinníollacha Ginearálta le haghaidh Comhaontaithe Nasctha Uisce agus Fuíolluisce | 27 

mailto:r�omhphost:newconnections@water.ie
mailto:newconnections@water.ie


 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.22 Cosaint Sonraí: 

1.22.1 Ionas gur féidir le hUisce Éireann Seirbhísí Uisce a 
chur ar fáil don Chustaiméir, is gá do Uisce Éireann 
sonraí a bhaineann leis an gCustaiméir a bhailiú 
agus a úsáid. Úsáidtear na sonraí seo den chuid is 
mó le cuntas an Chustaiméara a bhainistiú agus 
ar chúiseanna oibríochta, lena n-áirítear, mar 
shampla, cuairteanna ar an Áitreabh, oibreacha 
atá ag teastáil ag an Áitreabh agus gníomhaíochtaí 
tógála agus cothabhála. Ina theannta sin, 
féadfar sonraí a bhaineann leis an gCustaiméir a 
úsáid chun críocha sláinte agus sábháilteachta, 
riaracháin, measúnú riosca, margaíochta agus 
seiceáil chreidmheasa. D’fhéadfadh Uisce Éireann 
na sonraí a bhaineann leis an gCustaiméir a úsáid 
chun seiceálacha creidmheasa a dhéanamh agus 
calaois a chosc le gníomhaireachtaí ceadúnaithe 
agus gníomhaireachtaí um chosc calaoise. 
D’fhéadfadh na sonraí seo a bheith taifeadta ag na 
heagraíochtaí chun calaois a chosc, chun cabhrú 
le cinntí creidmheasa faoin gCustaiméir agus chun 
fiacha a bhailiú. Féadfaidh Uisce Éireann sonraí 
an Chustaiméara a choinneáil ar feadh tréimhse 
réasúnta tar éis don soláthar Seirbhísí Uisce 
don Chustaiméir a theacht chun deiridh, ach ní 
dhéanfaidh sé iad a choimeád níos faide ná mar is 
gá agus/nó mar a cheanglaítear le dlí. 
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1.22.2 Féadfaidh Uisce Éireann sonraí an Chustaiméara a 
roinnt le Grúpa Bhord Gáis Éireann, leis an Údarás 
Áitiúil atá ag feidhmiú Seirbhísí Uisce de bhun an 
Chomhaontaithe Seirbhíse agus/nó le gníomhairí 
a ghníomhaíonn thar ceann Uisce Éireann i dtaca 
leis na gníomhaíochtaí thuasluaite. Níl cead 
ag na gníomhairí úsáid a bhaint as sonraí an 
Chustaiméara ach amháin ar threoir Uisce Éireann. 
Ní mór freisin sonraí an Chustaiméara a choinneáil 
sábháilte agus slán. 

1.22.3 Ó am go ham, féadfaidh an Custaiméir labhairt le 
fostaithe de chuid Uisce Éireann (nó gníomhairí 
atá ag feidhmiú ar a shon) ar an nguthán. Chun 
a chinntiú gur féidir le hUisce Éireann seirbhís 
ar ardchaighdeán a chur ar fáil, féadfaidh sé go 
mbeidh comhráite teileafóin leis an gCustaiméir 
taifeadta. Caithfidh Uisce Éireann leis an eolas 
a ndéantar a thaifead mar eolas rúnda agus ní 
bhainfidh sé úsáid as ach amháin le haghaidh 
oiliúna foirne/rialaithe cáilíochta, le sonraí 
comhráite an Chustaiméara le hUisce Éireann a 
dheimhniú nó le aghaidh cuspóirí eile atá luaite san 
fhógra seo. 
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1.22.4 Tá sé de cheart ag an gCustaiméir cóip dá shonraí 
pearsanta a iarraidh (tá Uisce Éireann i dteideal 
táille riaracháin ainmniúil a ghearradh). Más mian 
leis an gCustaiméir leas a bhaint as an gceart seo, ba 
chóir dó/di iarratas i scríbhinn a chur isteach chuig: 
Uisce Éireann – An tOifigeach Cosanta Sonraí, Bosca 
Oifig Phoist 860, Oifig Seachadta Dheisceart na 
Cathrach, Cathair Chorcaí. D’fhonn príobháideacht 
an Chustaiméara a chosaint, féadfar an cruthúnas 
aitheantais cuí a iarraidh. Má tá aon cheann de na 
sonraí mícheart, cuirtear é sin in iúl do Uisce Éireann 
le do thoil, agus déanfar na leasuithe cuí. 

1.22.5 Má chláraíonn an Custaiméir le haghaidh seirbhísí ar 
líne Uisce Éireann agus má dhéanann Uisce Éireann 
cumarsáid leis an gCustaiméir trí ríomhphost, is é 
an Custaiméir amháin atá freagrach as slándáil agus 
sláine chuntas ríomhphoist an Chustaiméara féin. 
Glacann an Custaiméir leis gur féidir le tríú páirtithe 
cur isteach ar phost leictreonach a chuirtear tríd 
an Idirlíon. Dá bhrí sin, cé go ndéanfaidh Uisce 
Éireann na bearta slándála réasúnta go léir, ní 
féidir le hUisce Éireann rathúnas a thabhairt maidir 
le príobháideachas ná rúndacht na faisnéise a 
bhaineann leis an gCustaiméir agus í á cur tríd 
an Idirlíon. 
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1.23 Éigeandáil: 

1.23.1 I gcás Éigeandála agus i rith na hÉigeandála: 

(a)	 d’fhéadfadh Uisce Éireann caitheamh uisce san 
Áitreabh a theorannú; 

agus 

(b)	 beidh an Custaiméir ag cloí lena leithéid de 
riachtanais. 

1.23.2 Cuirfidh Uisce Éireann seirbhís theagmhála 
chustaiméirí 24 uair an chloig ar fáil ar son a 
Chustaiméirí go léir. Is é 1890 278 278 an líne 
theagmhála 24 uair an chloig. 

1.23.3 Sa chás ina bhfuil Uisce Éireann den tuairim gur gá 
caitheamh an uisce atáthar ag soláthar a laghdú 
mar gheall ar bhaol láithreach do shláinte an duine 
nó don chomhshaol nó do shláine Oibreacha 
Uisce, féadfaidh Uisce Éireann Fógra Éigeandála a 
eisiúint go díreach, a mbeidh éifeacht leis láithreach, 
ag ordú don Custaiméir caitheamh an uisce a 
chuireann Uisce Éireann ar fáil don Áitreabh a 
theorannú do ráta nó cainníocht a d’fhéadfadh a 
bheith sonraithe san Fhógra Éigeandála. 
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1.24 Gan Tarscaoileadh: Maidir le haon staonadh, logha 
nó scíth a dhéanann nó a thugann Uisce Éireann don 
Chustaiméir, ní bheidh tionchar acu ar chearta ná ar 
chumhachtaí Uisce Éireann agus ní laghdóidh siad, ní 
theorannóidh siad agus ní dhéanfaidh siad dochar do na 
cearta ná do na cumhachtaí sin, agus ní fheidhmeoidh siad 
mar tharscaoileadh ar aon sárú ar na coinníollacha agus ní 
mheasfar iad a bheith mar sin. 

1.25 Scoilteadh: Má mheasann aon údarás inniúil go bhfuil aon 
fhoráil de na Coinníollacha seo neamhbhailí nó neamh
infheidhmithe go hiomlán nó i bpáirt, ní bheidh tionchar 
aige sin ar bhailíocht na bhforálacha eile ná ar an gcuid eile 
den fhoráil i gceist. 

1.26 Force Majeure: Mura mbeidh ceachtar páirtí in ann 
aon cheann dá oibleagáidí faoin gComhaontú Nasctha 
a chomhlíonadh mar gheall ar Force Majeure, beidh 
lánéifeacht fós leis an gComhaontú Nasctha ach déanfar 
oibleagáidí an dá pháirtí a chur ar fionraí gan dliteanas ar 
feadh tréimhse is comhionann leis an tréimhse ina bhfuil 
feidhm leis an Force Majeure a fhad is nach bhfuil an 
fhionraí de raon níos mó agus de thréimhse níos faide ná 
sin atá ag teastáil ó thaobh an Force Majeure. 

1.27 Comhaontú Iomlán: Aithníonn na Páirtithe gurb iad na 
Coinníollacha seo agus an Litir Thairisceana an comhaontú 
iomlán idir na Páirtithe agus go dtagann siad in ionad gach 
tuiscint, comhaontú, ionadaíocht agus cumarsáid a bhí 
roimhe, cibé acu i scríbhinn nó ó bhéal, idir na Páirtithe a 
bhaineann leis an ábhar atá i gceist, ach ní airbheartaíonn 
aon téarma gur eisiamh dliteanais é i ndáil le calaois. 
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1.28 Leasuithe ar na Coinníollacha seo: Leagann na 
Coinníollacha seo na téarmaí agus na coinníollacha 
eatramhacha amach atá infheidhme maidir le “céim 
shuiteála” bhunaidh Uisce Éireann i ndáil le soláthar 
Seirbhísí Uisce ag Uisce Éireann agus féadfaidh Uisce 
Éireann iad a nuashonrú in am ar bith le téarmaí agus 
coinníollacha eile a fhoilseofar ar www.water.ie. 

1.29 Dlí Rialaithe: Déanfar an Comhaontú Nasctha a rialú agus 
a fhorléiriú i gcomhréir le dlíthe na hÉireann agus, faoi réir 
1.21 thuas, beidh dlínse eisiach ag cúirteanna na hÉireann 
chun breith a thabhairt faoi dhíospóidí idir an Custaiméir 
agus Uisce Éireann. 
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