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 علیك متأخرات؟ كیف تتصرف؟
   
الكرام الطاقة والماء على مدار الساعة طوال العام. یمكنك الوثوق بقدرتنا على تلبیة حاجاتك.  لزبوننا بكل سرور وثقة نوفر  

یصلك إنذار منا إذا رأیت أنك غیر قادر نتظر حتى بالوقت المحدد. ال ت المعجل لسدادونرجو منك االلتزام بدفع الفواتیر وا
مصاعب مالیة قد تؤخر  تواجھ إن كنت تواصل معنا عبر الھاتف .في الموعد المحددسداد المعجل ال أو ما على دفع فاتورة

الدفع. اتصل بنا! معًا یمكننا إیجاد حلول مناسبةـ وخاصة في زمن وباء كورونا علیك استخدام الھاتف لتحمینا وتحمي نفسك 
 من اإلصابة.

 
 إنذار بالقطع: لدیك ثالثة أیام للتصرف.

    
إمداد الكھرباء والغاز والماء والتدفئة. ال تضع  ، أنت مھدد بعد مرور ثالثة أیام من اإلنذار بقطعبمجرد وصول إنذار القطع

 تصرف بالوقت المناسب. ! نفسك في ھذا الموقف وجنب نفسك ھذه المتاعب والتكالیف اإلضافیة
. كحد أقصى، وسیتم اعتماد یوم السداد بدخول الحوالة حسابنا البنكي ثالثة أیامخالل  كامل المبلغ المطلوبعلیك سداد 

 النھائي. إن كنت غیر قادر على دفع المبلغ الكامل خالل الموعد بالھاتفتواصل معنا 
 

 إغالق عدادك؟ ھل تم
 

 ، یتوجب علیك تحمل تكالیف استئناف التزوید وھي كالتالي على األقل:في حالة إغالق العداد أو فكھ
 یورو. 206,96 یورو، التدفئة   142,94یورو، الماء  157,54یورو، الغاز  119,38الكھرباء 

في حالة فك العداد الخاص بك، یجب في جمیع األحوال أن یقوم فني ُمكلف منك بفحص الجھاز، وال یمكن تركیب جھاز 
سابقة، ال مانع لدینا من إعادة المساكن الخرات عند االنتھاء من دفع جمیع المستحقات، بما فیھا متأ جدید قبل ھذا اإلجراء.

 تزویدك بالكھرباء والغاز والماء والتدفئة.
 

 إذا كنت قد حولت أو دفعت المبلغ 
 

بمجرد خصم المبلغ الُمحول من حسابك البنكي. أرسل  hildesheim.de-Inkasso@eviیرجى إخبارنا فوراً عبر اإلیمیل 
الحساب یمكن رؤیة الخصم فیھا، أو أرسل لنا صورة عملیة التحویل البنكي إذا كنت فعلت ذلك أونالین  لكشفلنا صورة 

 ، فكالھما أدلة على عملیة الدفع. TANالمعامالت  مصادقةبرقم 
 

 الذي ترسلھ.ضروري جداً أن تزودنا برقم ھاتفك عبر اإلیمیل 
 تشغیل خدمة التزوید وكذلك إلغاء اإلغالق ال یتم إال بموعد.إعادة 

 
عندما یدخل المبلغ الذي حولتھ رقم حسابنا وتصلنا رسالة منك عبر اإلیمیل فیھا دلیل الدفع، سنقوم باالتصال بك أثناء ساعات 

 .یجب أن تكون في البیت عند إعادة التشغیل ساعة من أجل تحدید موعد إعادة تشغیل الخدمة. 24العمل خالل 
 

 .، علیك استشارة مركز العمل في ھیلدسھایمإذا كانت تحصل على بدل البطالة من الدولة
 

 

 رقم ھاتفنا 
+49 (0) 51 21 508- 333 

 أوقات العمل 
 من اإلثنین حتى الجمعة

مساءً  18:00صباًحا حتى  8:00  
Inkasso@evi-hildesheim.de برید إلكتروني 

 

 الحساب البنكي 
IBAN: DE 24 2595 0130 0000 044200 
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 

تقیید الدفع.یرجى ذكر رقم الزبون ورقم المبنى لنتمكن من   
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