‰ו„ע ‰ח˘וב‰
שיכולה לחסוך לכם כסף!

נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון

ב„בר ˘ינוי ‡ופן ‡יסוף ‰מי„ע
על מספר ‰נפ˘ו˙ ‰מ˙‚וררו˙ ביחי„˙ „יור

לכמו˙ ‰נפ˘ו˙ ‰ר˘ומו˙ ביחי„˙ „יור י˘ ח˘יבו˙ ‚„ול ,‰לˆורך
˜ביע˙ כמו˙ ‰מים ‰מוכר˙ ליחי„˙ „‰יור.
כמו˙ ‰מים ‰מוכר˙ ‰ינ ‰כמו˙ מים ˘מחויב˙ ב˙עריף ‰נמוך.
‰כמו˙ נ˜בע˙ לפי  3.5מ"˜ מים לנפ˘ לחו„˘.
ביום  3למר ıפורסמו כללים ח„˘ים .ע„ לפרסום ‰כללים ‰ח„˘ים,
נ˜בע מספר ‰נפ˘ו˙ לפי „יווח ˘ל ‰מ˙‚וררים ביחי„˙ „‰יור
)בˆירוף ‡סמכ˙‡ו˙(.
עם כניס˙ם ל˙ו˜ף ˘ל ‰כללים ‰ח„˘ים יחול ˘ינוי ב‡ופן ‡יסוף ‰מי„ע על מספר ‰נפ˘ו˙ ‰מ˙‚וררו˙ ביחי„˙ „‰יור
ב‡˙‰ם לכללי ‰מים )˜ביע˙ כמו˙ מוכר˙(˘˙‰ ,ע"ו – :2016
כמו˙ ‰נפ˘ו˙ ליחי„˙ „יור ˙י˜בע לפי ‰רי˘ום במר˘ם ‡‰וכלוסין.
‰כללים ‰ח„˘ים נוע„ו ל˜‰ל על ˆ‰רכנים ,ולחסוך מ‰ם ˆורך ב„יווח על כל ˘ינוי ˘ל מספר ‰נפ˘ו˙ ביחי„˙ „יור )כ‚ון
לי„ ,‰עזיב˙ יל„ים בו‚רים ,וכ„'(  .יח„ עם ז‡˙ˆ ,רכנים ˘ל‡ ר˘ומים במר˘ם ‡‰וכלוסין בכ˙וב˙ם ‰נוכחי˙ ,יחויבו
ל„ווח פעם ב˘נ ‰ל˙‡‚י„ על מנ˙ לזכו˙ בˆ˜‰ב˙ ‰מים ב˙עריף ‰נמוך ‰מ‚יע ‰ל‰ם.
ב‰ע„ר „יווח ,וכן במ˜רים ˘ל נפ˘ ‡ח˙‰ ,כמו˙ ‰מוכר˙ ˙˜בע לפי  2נפ˘ו˙ בלב„ וˆ˜‰‰ב‰
˙˜בע ל 7 -מ"˜ לחו„˘.

בח˘בון ˘י˘לח בחו„˘ „ˆמבר ˆ‰ ,2016רכנים י˜בלו ‰ו„עו˙ :
.1

.2

באפשרותכם לפנות בכל עת לתאגיד בכתב לבקש לשנות את מספר הנפשות המוכר ,באמצעות דואר  /אפליקציה
וואטר-לי  /פקסימיליה  /דוא"ל ,על גבי טופס דיווח ובצירוף האסמכתאות הנדרשות.
הסבר בדבר אופן עדכון מספר הנפשות המוכר מופיע על גבי חשבון המים וכן באתר האינטרנט של התאגיד .לאחר עדכון
ראשון בספרי התאגיד ,כל עדכון לפי דיווח צרכן יחל מתקופת הדיווח העוקבת למועד השינוי בהתאם למסמכים שיצורפו.

הורידו את האפליקציה ולאחר בחירת התאגיד
פשוט לחצו על ”עדכון מס‘ נפשות“
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.3

‰ו„ע‡ ,‰ם מספר ‰נפ˘ו˙ ‰ר˘ומו˙ ב˙‡‚י„ ˙ו‡ם לנ˙וני מר˘ם ‡‰וכלוסין .במ˜ר ‰כז,‰
ל‡ יחול ˘ינוי ל‚בי ‰כמו˙ ‰מוכר˙ ליחי„˙ „‰יור.
‰ו„ע‡ ‰ם מספר ‰נפ˘ו˙ ‰ר˘ומו˙ ב˙‡‚י„ ˘ונ ‰מנ˙וני מר˘ם ‡‰וכלוסין:
• כ‡˘ר מספר ‰נפ˘ו˙ ‰ר˘ומו˙ במר˘ם ‡‰וכלוסין ‚„ול מז‰ ‰ר˘ום בספרי ‚‡˙‰י„ ,יעו„כנו
‰נ˙ונים בספרי ‚‡˙‰י„ לפי מר˘ם ‡‰וכלוסין ,וכמו˙ ‰מים ‰מוכר˙ ˙‚„ל ב‡˙‰מ.‰
‰ע„כון יחול מיום ˜בל˙ ‰נ˙ונים ממר˘ם ‡‰וכלוסין.
• כ‡˘ר מספר ‰נפ˘ו˙ ‰ר˘ומו˙ במר˘ם ‡‰וכלוסין ˜טן מז‰ ‰ר˘ום ב˙‡‚י„ ,במ˜ר ‰ז,‰
‡ם ל‡ יוˆ‚ מי„ע ‡חר על י„י ˆ‰רכן ,י˜בע מספר ‰נפ˘ו˙ לפי נ˙וני מר˘ם ‡‰וכלוסין.
כלומר ,כמו˙ ‰מים ‰מוכר˙ ליחי„˙ „יור ˙˜טן‰ .ע„כון יחול מ˙חיל˙ ˙˜ופ˙ ‰חיוב ˘‰ני‰
‡חרי ˘ליח˙ ‰‰ו„ע.‰
‰ו„ע ‰כ‡˘ר כ˙וב˙ ˆ‰רכן ˘ונ ‰מזו ‰ר˘ומ ‰במר˘ם ‡‰וכלוסין.
• במ˜ר ‰כז‡ ,‰ם ל‡ יוˆ‚ מי„ע ‡חר על י„י ˆ‰רכן ,י˜בע מספר ‰נפ˘ו˙ על ˘˙יים.
‰ע„כון יחול מ˙חיל˙ ˙˜ופ˙ ‰חיוב ˘‰ני‡ ‰חרי ˘ליח˙ ‰‰ו„ע.‰

