
 

Sayfa 1 

Ödenmemiş faturalar; şimdi ne olacak? 
Müşterilerimize her gün, 24 saat boyunca güvenle enerji ve su tedarik etmekten memnuniyet duyuyoruz. 
Bununla ilgilendiğimizden emin olabilirsiniz. Lütfen faturaları ve indirimleri mutlaka zamanında ödeyin. 
Faturayı veya indirim ücretini zamanında ödeyemeyeceğinizi fark ederseniz, bir hatırlatma gelmesini 
beklemeyin. Ödeme ile ilgili sorunlar varsa lütfen telefonla bizimle iletişime geçin. Lütfen bizi arayın! 
Birlikte uygun çözümler bulabiliriz. Özellikle korona pandemisi zamanında, lütfen telefonu kullanın. 
Böylece hem kendinizi hem de bizi korumuş olursunuz. 

Kesinti bildirimi; sadece üç gün zamanınız var! 
Bir kesinti bildirimi aldıktan üç gün sonra elektrik, gaz, su veya ısı tedarikinin kesilmesiyle karşı karşıya 
kalabilirsiniz. Kesilme aşamasına gelmesine izin vermeyin. Sıkıntıdan ve daha fazla maliyetten kaçının! 
Zamanında ilgilenin. 
Talebimizin toplam tutarını üç gün içinde ödeyin. Banka hesabımıza para ödendiği gün geçerlidir. 
Belirtilen süre içinde toplam tutarı ödeyemiyorsanız, lütfen telefonla bizimle iletişime geçin. 
 
Sayacınıza mühür mü vuruldu? 
Sayacınıza mühür vurulmuşsa veya sayacınız söküldüyse, tedarikin yeniden başlatılması için en azından 
aşağıdaki maliyetler ortaya çıkar: Elektrik:  119,38 €; Gaz: 157,54 €; Su: 142,94 €; Isınma: 206,96 € 
Sayacınız söküldüyse, her durumda sizin tarafınızdan atanan bir tesisatçı sistemi kontrol etmelidir. Daha 
önce yeni bir sayaç kurulamaz. Önceki konutların ve tüm maliyetler de dahil olmak üzere tüm talepler 
ödendiğinde, hiçbir şey artık elektrik, gaz, su veya ısı tedarikinin devam etmesinin önünde duramaz. 
Ücreti yatırdıysanız veya ödediyseniz 
Yatırdığınız ödeme, hesabınızdan kesildiği anda bize Inkasso@evi-hildesheim.de e-posta adresinden 
bilgi verin. Bize hesap bildiriminin okunabileceği bir resmini gönderin veya çevrim içi bir banka havalesi 
yaptıysanız, ödemenizin kanıtı olarak TAN ile transfer emrinin bir resmini gönderin. 
Çok önemli: Bize E-posta ile telefon numaranızı da bildirin. 
Yeniden etkinleştirme ya da mührü çıkarma sadece randevu alırsanız gerçekleşir. 
Ödemeniz elimize geçtiği anda, e-posta bildiriminizi ve ödeme kanıtınızı aldıktan sonra, yeniden 
etkinleştirme randevusu vermek için sizi 24 saat içinde arayacağız.  
Yeniden etkinleştirmek için evde bulunmanız gerekir! 
 
İşsizlik ödeneği alıyor musunuz? Hildesheim iş kurumundan tavsiye almanızı öneririz. 

 

Telefon numaramız 
+49 (0) 51 21 508- 333 

Pazartesi ila Cuma günleri 8.00 ile 
18.00 saatleri arası 

E-posta: Inkasso@evi-hildesheim.de 

Banka hesap bilgilerimiz 
IBAN: DE 24 2595 0130 0000 044200 
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 

Ödemenizi doğru atayabilmemiz için lütfen 
müşteri ve obje numarasını belirtin. 

mailto:Inkasso@evi-hildesheim.de

	Ödenmemiş faturalar; şimdi ne olacak?
	Kesinti bildirimi; sadece üç gün zamanınız var!
	Sayacınıza mühür mü vuruldu?
	Ücreti yatırdıysanız veya ödediyseniz
	Çok önemli: Bize E-posta ile telefon numaranızı da bildirin.
	Yeniden etkinleştirme ya da mührü çıkarma sadece randevu alırsanız gerçekleşir.
	Yeniden etkinleştirmek için evde bulunmanız gerekir!



