חשבונית מס/קבלה  -מקור
לכבוד:
רודמן ג'רמי
בן עטר  19כ 1קב
תל אביב  -יפו 66078

2012 - 801855786

עוסק מורשה לעניין מע"מ מס' 520000472
מחוז דן  -תל-אביב,אנילביץ 56

עמוד
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מספר חוזה5508276 :

להחזרה :ת"ד  9080תל-אביב

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  ,103סלקום ,103
פלאפון 103 Orange ,103
פקס 1800-200-103

חשבון לתקופה  68 -ימים
מ 15/05/2012-עד 21/07/2012
תאריך עריכת החשבון
24/07/2012

ריכוז החשבון
797.87
30.08
14.01

חיוב בגין צריכה  -סה"כ  1480קוט"ש
תשלום קבוע
חיובים וזיכויים שונים
הסכומים החייבים ב 16.00% -מע"מ  841.96ש"ח
מע"מ בשיעור 16.00%

134.71

סה"כ לתשלום )ש"ח(

976.67

השיחות מטלפון קווי של בזק
או הוט הן ללא תשלום

יש לשלם חשבון זה עד
ל07/08/2012-

טל"ח

לתשלום חשבון החשמל בכרטיס אשראי

לחץ כאן
התפלגות צריכת החשמל

הודעות

■
■

)גם אם התשלום מבוצע
בכרטיס אשראי(
אי תשלום במועד יגרור חיוב
בהוצאות טיפול ובריבית פיגורים

קוט"ש
1,000

חשבון זה אינו כולל חובות קודמים בסך  232.75ש"ח
אי תשלום יגרור חיוב בהוצאות שונות וניתוק החשמל.
ניתן לשלם חשבון עד  10,000ש"ח בכרטיס אשראי במענה קולי
ממוחשב ,באמצעות חיוג לשירות  ,103או באתר האינטרנט.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
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לקוח/ה נכבד/ה,
לחסכון בכסף ,זמן וטרחה ,כדאי להצטרף לתשלום באמצעות הוראת קבע בבנק

שובר/הודעת זיכוי
שם הצרכן:
רודמן ג'רמי

2012 - 801855786

מספר חוזה:
5508276

חשבון לתקופה
מ 15/05/2012-עד 21/07/2012

סימול המוטב
5-30504-9
הסכום לתשלום בש"ח

976.67

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

0 4 8027 888 62780012803 18557868 0000097667
88800550827620128018557867

גירסא 23/01/2012 - 211D4

400

חשבון דו חודשי

עמוד
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פירוט החיובים  /הזיכויים

מספר חוזה5508276 :

רודמן ג'רמי

חשבון לתקופה

מ 15/05/2012-עד 21/07/2012

חיוב בגין צריכה מחח"י )לא כולל מע"מ(
קריאות מונה מספר 3632194
תעריף
כללי

תאריכי קריאה
סוג קריאה
קריאה
נוכחית
קודמת ימים
נוכחית
חודש/יום חודש/יום לחיוב נוכחית
91288 68 15/05
22/07
רגילה

סה"כ

סה"כ בגין צריכה

קריאה
קודמת
89808

צריכה
בקוט"ש
1480

מחיר
סה"כ
לקוט"ש
)ש"ח(
באגורות
797.87
53.91

1480

797.87

1480

797.87

ש"ח

תשלום קבוע )לא כולל מע"מ(
לתקופה  68 ,21/07/12 - 15/05/12ימים לפי  13.49ש"ח לחודש
סה"כ

30.08

ש"ח

30.08

ש"ח

■ תשלום קבוע מחושב באופן יומי על בסיס שנתי.

חיובים וזיכויים שונים )לא כולל מע"מ(
הוצאות בגין התראה על חוב  /ניתוק חשמל
ריבית פיגורים בגין חשבון מ 18/05/2012-שזוכה  22ימים באיחור
סה"כ

11.30
2.71

ש"ח
ש"ח

14.01

ש"ח

הודעות כלליות
■ חדש  -החל מתאריך  03/06/12ניתן לשלם את חשבונות החשמל בסניפי "שופרסל" ו"יש".
כמו כן ,ניתן לשלם את חשבונות החשמל גם בסניפי בנק הדואר ,בעמדות תשלום של טופ אפ ,בבנקים המסחריים,
מרכזי השירות  ,103ובאתר האינטרנט של החברה.
■ בהתאם להוראות חוק משק החשמל ,נקבעה זכאות להנחה בחשבונות החשמל לאוכלוסיות זכאיות שונות.
קביעת הזכאות וההודעה עליה לזכאי ולחברת החשמל הינה בסמכות ובאחריות המוסד המוסמך:
המוסד לביטוח לאומי ,הרשות לניצולי שואה במשרד האוצר.
על הזכאי לוודא ,כי הוא צרכן רשום בחברת החשמל כדי שעם קבלת הודעה על זכאותו ,יוכל להינות ממנה

חשבון דו חודשי
פירוט החיובים  /הזיכויים
רודמן ג'רמי

מספר חוזה5508276 :

הודעות כלליות  -המשך
אוטומטית בחשבון החשמל .מידע מפורט לגבי הזכאות והאוכלוסיות הזכאיות ניתן למצוא
באתר האינטרנט של חברת החשמל בכתובת. WWW.IEC.CO.IL :

חשבון לתקופה

עמוד
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מ 15/05/2012-עד 21/07/2012

