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ترجمة الحساب للعربية يف املوقع iec.co.il
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Перевод счета на Русский на сайте iec.co.il

לכבוד:
ישראל ישראלי
רח הגפן 123
חיפה 34560987

מספר קבלה 350088284

3
3680

עוסק מורשה לעניין מע"מ מס' 520000472
מחוז חיפה  -חיפה ,רח' החשמל 1

101-003-444

מספר חשבון חוזה4376868 :

להחזרה :ת"ד  10חיפה

תאריך הדפסה
11/12/2017

פרטי חוב
חשבון חשמל
חשבונית 4886
חוב ישן

תאריך עריכה
04-01.17
05-07.17

מועד אחרון לתשלום
18.01.2017
19.07.2017

יתרת החוב
222.10
1.608.26

לשירותך 24 ,שעות ביממה:
אתר האינטרנט של החברה
www.iec.co.il

בו ניתן לשלם את החשבון ,למסור
מצב מונה ולקבל מידע בנושאים
שונים.
שירות 103
לדיווח על תקלות ,לקבלת שירותים
בנושאי חשבונות וצרכנות:
טלפון קווי וסלולרי ,103 -
פקס 1800-200-103
השיחות מטלפון קווי הן ללא תשלום.

1,830.36

סה״כ לתשלום בש״ח
הודעות

הננו להפנות את תשומת לבך לחיובים הבאים (אם נאלץ לבצעם):
ניתוק וחיבור במונה/בנתיך 63:33 :ש״ח (לא כולל מע״מ) ,לכל פעולה בנפרד.
ניתוק וחיבור שלא במונה/בנתיך 126:66 :ש״ח (לא כולל מע״מ),לכל פעולה בנפרד.
התקנת נתיך מוקטןהחזרת הנתיך הרגיל 33 :ש״ח (לא כולל מע״מ) ,לכל פעולה בנפרד.
גבייה במקום הצרכנות 78:48 :ש״ח (לא כולל מע״מ).
בהתאם לאמות המידה ,ביצוע תשלום עד  17:30באותו היום  -יבוצע החיבור לכל המאוחר עד 24:00
באותו היום.
ביצוע תשלום לאחר  - 17:30יבוצע החיבור לכל המאוחר עד  12:00בצהריים ביום שלמחרת הניתוק.
החברה רשאית להתקחין מונה תשלום מראש.
סכום ריבית הפיגורים בגין כל יום איחור בתשלום ,לפי הריבית שבתוקף הינה  0.41ש״ח.
לחיסכון בכסף ,זמן וטרחה כדאי להצטרף לתשלום באמצעות הוראת קבע בבנק.
נבקשך לשלם חוב זה מיידית .אם שילמת ,נא לראות הודעה זו כמבוטלת.
לידיעתך ,הנך רשאי/ת לפרוס את החוב לתשלומים ,כמפורט באתר האינטרנט של החברה במסלול:
ביתי – חשבון חשמל – פריסת תשלום.

על פי הרשום אצלנו החשבון/ות להלן טרם
שולמו.עליך לשלם מיד את חובך.
אי תשלום החוב יאלץ אותנו ,לצערנו ,לנתק
את הזרם.

وفقاً للمعلومات الظاهرة لدينا مل يتم حتى اآلن دفع الحساب/
الحسابات املرفقة أدناه .عليك دفع دَينك املستحق فورا ً.
سيؤدي االمتناع عن سداد الدين ،مع األسف ،إىل قطع التيار
الكهربايئ.
እኛ ጋር ባለው መረጃ መሠረት ዕዳው ገና
አልተከፈለም።
ክፍያው በቶሎ መፈጸም አለበት።
ክፍያውን አለመክፈሎ መብራቱን እንድናቋርጥቦት
ያስገድደናል።
В соответствии с нашими записями, этот
счет еще не оплачен. Вам необходимо
безотлагательно погасить задолженность.
В случае неуплаты мы будем вынуждены
отключить подачу электроэнергии.

חברת החשמל לישראל בע"מ

ማስጠንቀቂያ
 Предупреждениеإنذار
ברקוד לתשלום בסניפי הדואר

שם הלקוח:
ישראל ישראלי
סימול מוטב
5-30504-6

מספר חשבון חוזה:
4376868

הסכום לתשלום בש״ח

1ֿ830.36

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת חותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד
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