
                                     

 

 

 

                     

 

F-EE- 

 

صببادرش از  …………دارنبب ش انااببناما ابب ارش   …………فرزنبب   ……………………اينجانبب  

امضا كنن ش ذيل ورقا ب وج  تعه ناما حاضر ، متعه  و ملتزم مي اوم كليا موارد اين تعه ناما را  …………

 اجرا ن ايم. 

 . در مهلت تعيين ا ش ……………………پرداخت هزينا هاي انشعاب و  -1

وط در آئين ناما تك يلي تعرفا هاي برق و تعرفا هاي فروش ببرق و تبعيبت   پذيرش و قبول كليا مقررات مرب -2

 از تغييرات آتي آنها . 

پرداخت صورتحسابهاي برق مصرفي اراالي از طرف اركت توزيع تا مهلت من رج در آن ) و اعبمم عب م    -3

  .دريافت صورتحساب از تعه  پرداخت ب وقع صورتحساب ن ي كاه (

 ت تغيير در نوع مصرف . مطلع كردن اركت در صور -4

 حق دادن انشعاب فرعي با منازل و مغازش هاي مجاور در محل نص  كنتور را نخواهم داات.  -5

چنانچا انشعاب اينجان  بعلت ع م پرداخت بهاي برق قطع اود وصل مج د آن پس از تسويا حساب كامل  -6

 قطع و وصل انجام گردد. و اجراي مقررات و اپردن تعه  براي پرداختهاي بع ي و پرداخت هزينا 

 مسئول االم نگه ااتن لوازم ان ازش گيري هستم و تحت هيچ عنوان حق داتكاري آن و يا پل پها را ن ارم . -7

در صورتي كا در داتگاش ان ازش گيري نص  ا ش داتكاري و يا در كاركرد آن دخالت اود و يا با هبر نحبوي   

برق مصرفي را نشان ن ه  با اركت اجازش دادش مبي ابود بهباي    ع لي انجام اود كا داتگاش ان ازش گيري ميزان 

واه  ن بود( را  مق ار برقي را كا در اثر اين گونا اق امات مصرف ا ش ) بر اااس آمار و ضوابط موجود تعيين خ

با باالترين نرخ تعرفا آزاد مربوط با نوع مصرف محاابا و باضافا اباير هزينبا هبائي كبا از ايبن گونبا اقب ام يبا         

 اق امات غير مجاز متوجا اركت گردي ش پرداخبت ن بايم. در صبورت تكبرار ببراي ببار دوم ابركت مجباز ببا          

درخواات ااترداد وجهبي باببت قسب تي از هزينبا     ج ع آوري انشعاب خواه  بود و حق هيچگونا اعتراض و يا 

 انشعاب را نخواهم داات . 

 مامورين اركت را در هر موقع براي قرائت كنتور و بازراي آن پذيرا خواهم بود.  -8

 

 
       

 
 


