
 

 

 پیمان فروش گاز طبیعی مشترکین جزء

 تاریخ:

 CSF04/01 کد مدرک:

 

 

 ظرفیت مصرف ساعتی )متر مکعب( شماره نقشه کد آدرس شماره اشتراک

     

 

مشخصات 

 مشترک

 صادره:                    شماره شناسنامه:                         فرزند:                                      نام و نام خانوادگی:                     

 

                                          آدرس:                               کد ملی:                                    

 

 تلفن:

مشخصات 

 ملک

 زیربنای مفید کد مصرف نوع مصرف تعداد واحد نوع کسب پالک ثبتی

      

 تاریخ فیش شماره فیش هزینه برقراری انشعاب کد پستی

    

 

 که ذیالً شرکت شهرک فجر-بلوار گاز-بندرعباس به نشانیز استان هرمزگان فی ما بین شرکت گادر تاریخ ..................... این پیمان 

نامیده می شود   مشترککه در این  پیمان  ا مشخصات فوق ب ..................................................خانم/آقای  و شود از یک طرفنامیده می

که جزءالینفک این  پیمان می  باشد و مفاد این پیمان بشرح ذیل  "مقررات و شرایط استفاده از گاز  طبیعی "از طرف دیگر طبق 

 منعقد می گردد:

 

 :1ماده 

هد شد و مشترک متر مکعب استاندارد در ساعت )ظرفیت کنتور( تامین خواا میزان حداکثر......... تطبیعی موضوع این پیمان  گاز

مکلف است در مصرف گاز مورد احتیاج خود میزان حداکثر مزبور را رعایت کند و اقدامی ننماید که قبل از جلب موافقت شرکت 

 میزان مصرف از حداکثر مذکور تجاوز کند.

رر در این ماده نیاز داشته چنانچه مشترک به علت توسعه یا علل دیگر به گاز طبیعی با مقادیر و یا فشار بیش از میزان مق تبصره:

قبالً درخواست خود را به شرکت منعکس نماید و شرکت پس از مطالعه نسبت به امکان افزایش مقدار )و یا باشد مکلف است 

 فشار( مورد نیاز، تصمیم خود را به اطالع مشترک خواهد رسانید.

فشار گاز در میزان هزینه برقراری انشعاب، آبونمان افزایش حجم یا هرگونه تجدید نظری که از طرف شرکت به تناسب افزایش 

  ها شود برای مشترک الزم االجرا خواهد بود.ثابت ماهانه و سایر هزینه

 

 :2ماده 

نصب انشعاب و واگذاری اشتراک به منظور تامین گاز طبیعی مورد درخواست متقاضی بوده، هیچگونه حقی برای مشترک ایجاد 

باشد. شرکت از هر گونه مسوولیت کیفری، حقوقی و اداری در قبال دعاوی و ادعاهای مشترک نمی ننموده و دلیلی بر مالکیت

احتمالی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و انتظامی و اداری کشور اقامه گردد مبری بوده و مسوولیت 

 کت در این زمینه مسوولیتی نخواهد داشت.شرپاسخگویی به عهده مشترک یا قائم مقام قانونی ایشان خواهد بود و 

 :3ماده 

که کلیه تاسیسات و تجهیزات مربوط به خود را )بعد از نقطه تحویل( برطبق مقررات استانداردها با رعایت مشترک تعهد می نماید 

ی وی، در این مورد به کامل اصول ایمنی از جمله مقررات ملی ساختمان ایجاد و نگهداری نماید و چنانچه به دلیل قصور و کوتاه

 ملک و تاسیسات مربوطه و افراد ساکن و ... خسارتی وارد گردد جبران آن به عهده مشترک بوده و شرکت هیچگونه تعهدی ندارد.

 

 :4ماده 

مشترک متعهد است محل مناسب و قابل دسترسی را با نظر شرکت برای نصب )کنتور( اختصاص داده و در هنگام تغییر ملک و 

نماید که تسهیالت الزم را بدون موافقت کتبی شرکت تغییراتی ایجاد ننماید. مشترک تعهد میدر شرایط دسترسی  ،ساز ساخت و

به منظور بازدید، قرائت، تعمیر و تعویض کنتور از سوی مامورین مجاز شرکت فراهم نماید. چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود 

 ار قبلی و کتبی نسبت به قطع جریان گاز اقدام نماید.مامورین گردد شرکت مجاز است با اخط

 

 :5ماده 

 "های فروش گاز طبیعیتعرفه "های متعلقه اعالم شده خود را طبق مکلف است بهای گاز مصرفی، آبونمان و سایر هزینه کمشتر

تعیین شده پرداخت  در مهلت تعیین شده در صورتحساب پرداخت نماید. در صورتیکه مشترک وجه صورت حساب را در مهلت

 ننماید شرکت مجاز است جریان گاز را قطع نماید.

 تعلق گیرد به عهده مشترک خواهد بود. هاو سایر هزینه پرداخت هرگونه مالیات و عوارضی که به مصرف گاز تبصره:

 

 :6ماده 

آبونمان ثابت ماهیانه الزامی است. باشد پرداخت در طول مدتی که جریان گاز با درخواست مشترک و یا به علت قصور وی قطع می

 برقراری مجدد جریان گاز مستلزم پرداخت هزینه قطع و وصل و تسویه حساب خواهد بود.

 

 :7ماده 

 برای مشترک الزم االجرا خواهد بود." های فروش گاز طبیعیمقررات و تعرفه "هر گونه تغییر در 

 ترک و شرکت رسیده است.تبصره تنظیم و به امضای مش 2ماده و  7این پیمان در 

                  

 

 

 

 یا نماینده قانونی وی از طرف مشترک     از طرف شرکت


