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ማስጠንቀቂያ
የደረሰኝ ቁጥር 32000961747

3
3680

ለግብር ሕጋዊ የንግድ ቁጥር 520000472

ለተከበሩ:
የተጠቃሚው አድራሻ

ሐይፋ አውራጃ - ሃሐሽማል ጎዳና 1 ሐይፋ

101-003-444

ምሳ

ለምላሽ፡ ፖ.ሳ.ቁ 394 ሐይፋ

ሌ

የውል ሒሳብ ቁጥር፡ 340857532
የታተመበት ቀን
26/10/2017

በቀን የ-24 ሰዓት አገልግሎት
የድርጅቱ ድረ-ገጽ
www.iec.co.il
በዚህ ድረ-ገጽ ዕዳ መክፈል፣ ቆጣሪው
የሚያሳየውን ቁጥር መላክ
እና በተለያዩ ርዕሶች ላይ መረጃ መቀበል
ይቻላሉ።

የዕዳው ዝርዝር
የክፍያው የመጨረሻ ቀን

ቀሪ ዕዳ
222.10
1.608.26

18.01.2017
19.07.2017

ሒሳቡ የተሠራበት ቀን

የኤሌክትሪክ ሒሳብ

04-01.17
05-07.17

ደረሰኝ
ነባር ዕዳ

የ-103 አገልግሎት
የመብራት ችግርን ማሳወቅ፣ የኤሌክትሪክ
ሒሳብና አጠቃቀምን የተመለከተ አገልግሎት
መቀበል፡
በቤትና በእጅ ስልክ - 103
ፋክስ 1800-200-103
በቤት ስልክ ሲደወሉ ክፍያ የለውም።

1,830.36
እኛ ጋር ባለው መረጃ መሠረት ዕዳው ገና
አልተከፈለም።

አጠቃላይ ክፍያ በሼቄል

ማስታወቂያ

ክፍያው በቶሎ መፈጸም አለበት።
ክፍያውን አለመክፈሎ መብራቱን
እንድናቋርጥቦት ያስገድደናል።

የሚከተሉትን ተጨማሪ ክፍያዎች እንድታስተውሉ እናሳስባለን (ይህንን እንድናደርግ ካስገደዱን)
ቆጣሪውን/ፊውዝን መቁረጥ/መቀጠል፡ 63.33 ሼቄል (ግብር ሳይጨምር) ለእያንዳንዱ ሥራ በተናጥል
ከቆጣሪ/ከፊውዝ ጋር ያልተያያዘ መቁረጥ/መቀጠል፡ 126.66 ሼቄል (ግብር ሳይጨምር) ለእያንዳንዱ ሥራ በተናጥል
ትንሽ ፊውዝ መቀጠል/ መደበኛውን ፊውዝ መቀየር፡ 63.33 ሼቄል (ግብር ሳይጨምር) ለእያንዳንዱ ሥራ በተናጥል
ከመጠቀም ይልቅ ክፍያ፡ 78.48 ሼቄል (ግብር ሳይጨምር)
በዚሁ መስፈርት መሠረት ክፍያው እስከ 17:30 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ከተፈጸመ - በዚያው ዕለት እስከ 24:00 ሰዓት
ድረስ መብራቱ ይቀጠላል።
ክፍያው ግን ከ-17:30 ሰዓት በኋላ ከተፈጸመ ግን - መብራቱ የሚቀጠለው በሚቀጥለው ቀን እስከ 12:00 ባለው ሰዓት
ውስጥ ይሆናል።
ቆጣሪውን ለመቀጠል ድርጅቱ ቀድሞ ክፍያ የማስደረግ መብት አለው።
ክፍያው ከተጓተተ ግን ለእያንዳንዱ ቀን 0.41 ሼቄል የወለድ ጭማሬ ክፍያ አለው።
ገንዘብን፣ ጊዜንና መንገላታትን ለመቆጠብ ቋሚ የሆነ ወርሃዊ ክፍያ በባንክ እንዲያደርጉ እንመክራለን።
ይህንን ዕዳ በጊዜው እንዲከፍሉ እንጠይቃለን። ዕዳውን ከከፈሉ ግን ይህንን ማስጠንቀቂያ እንደተሰረዘ ይቁጠሩት።
በኩባንያው የኢንተርኔት ደህረ ገፅ ለይ በዝርዝር በተገለፀው መሰረት መንኛውም ሰው ያለበትን እዳ አለያይቶ መክፈል
ይችልል የቤቴ ሂሳብ መብራት ሀይል በማለት ያለበትን እዳ አለያይቶመክፈል ይቻላል።

የስራኤል የመብራት ኩባንያ

ማስጠንቀቂያ
በፖስታ ቤት የመክፈያ ቁጥር
ለተከበሩ:

የውል ሒሳብ ቁጥር
4376868

1ֿ830.36

የተጠቃሹ ምልክት
5-30504-6

አጠቃላይ ክፍያ በሼቄል

ሰነዱ እንደ ደረሰኝ ሆኖ ሊያገለግል የሚችለው ማኅተብ ወይም የጸሐፊ ፊርማ ሲኖረው ብቻ ነው።
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