فرم شماره 8
تاریخ :
شماره :

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
اعالمیه قطع برق
مشترک محترم  :آقبی/خبًن  ....................بِ شوبرُ اشتراک ً ...............ظر بِ ایٌکِ بدّی برق شوب بِ شرح ذیل تبکٌَى پرداخت ًشدُ است  .هقتضی است حداکثر ظرف هدت
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سبػت ًسبت بِ پرداخت بدّی اقدام ٍ ًتیجِ را بِ شوبرُ تلفي  ........................اطالع دّید در غیر ایٌصَرت ًبگسیر از قطغ جریبى برق شوب بَدُ ٍ ٍصل هجدد آى هٌَط بِ تسَیِ
حسبة کبهل ٍ پرداخت ّسیٌِ ّبی قطغ ٍ ٍصل خَاّد بَد  .بدیْی است هسئَلیت خسبرات احتوبلی ًبشی از قطغ برق هتَجِ شوب خَاّد بَد .

هبلغ بدّی  .................. :ریبل

شٌبسِ قبض :

تبریخ صدٍر صَرتحسبة :

شٌبسِ پرداخت :

هدیریت برق شْرستبى ................
فرم شماره 8
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