
ن تامین کننده انرژی ناگهاو قابل اننظاری باالست طورغیربه ییا انرژی گرمایبرق ساالنه قبض : ضربه ای سنگ باشد مثل میتواندگاهی اوقات

آیا این اصال درست است؟:و چگونه باید هزینه آن را پرداخت کنم؟ :بالفاصله دو سوال مطرح می شود. باشدپول زیادی می متقاضی 

کنم؟پرداخت آن را چگونه باید 

حساب مقدار مرکزگرمی را از برق، گاز یا شما باید ثابت کنید که. متأسفانه، تقریبا هیچ راهی برای امتناع  ازپرداخت این قبض وجود ندارد

با این حال، . نادر استکنتور برق خطا دریا قبضدر اشتباه است ، از سوی دیگر، غیر ممکن از یک سو، این . کرده اید کمترمصرفشده 

میتوانید دیگر چه کاری . تماس بگیرید( ما در وینبا به عنوان مثال )اشتباه کرده است، با یک مرکز مشاوره شرکت برقاگر شک دارید که 

؟انجام بدهیم

چه باید کرد؟-باال قبض

...توانید پرداخت کنیداگر می 

خ تلحتی اگرخیلی -کنیدپرداختقبض را 

باالمصرف دالیل دنبال به ابعد. باشد

قبضاینقدر بعدی دوبارهسال تا بگردید 

.رایتان نیایدببلندی سالیانه 

قبض را نمی توانید در حال حاضر اگر 

...کنید پرداخت 

شرکت تامین کننده برق بالفاصله به ... 

.اطالع دهیدخود 

-د بگیریتماس مشتریان خدماتبا شماره 

حالتمدت طوالنی در باید بهاگرحتی 

میل می توانید یک ایهمچنین .بمانیدانتظار

یان ه خدمات مشتربشخصا  یا وبنویسید 

مراجعه کنید

.)WienEnergi :به مثالبه عنوان)

اگر یک نامه یادآوری برایتان بیاید

ویا قبض شما (Mahnung: آلمانی به )

/Inkassobüroوصول بدهیبه دفتر

هزینه های عالوه برقبض شمابرود 

!  ردکخواهید را دریافتاضافی بیشتری

منتظر پول خود است،شرکت برق چون 

نده تامین کنبرای وضعیت خود راشما اگر 

ند انرژی توضیح دهید،معموال قبض رابه چ

شتری قسط تقسیم می کند و به شما زمان بی

.می دهدآن برای پرداخت 

،دپرداخت کنیرا قسط یک اگرنمی توانید 

چه باید کرد ؟

شما اگر. دنبه موقع پرداخت شوباید اقساط 

–ید میشوکارنبه انجام این موفق این دفعه 

انرژی سررسید قسط با تامین کنندهاز قبل

وضعیت خود را خود تماس بگیرید و 

.توضیح دهید

...زیرا راهی وجود ندارد اگر دیگرهیچ 

پول خود را تأمین کننده انرژی •

ار نمیتواند با شما کندیگر می خواهد و 

بیاید

وصول بدهیدفتریک •

Inkassobüro/ یا یک شرکت

ونداشدهدرحال حاضر درگیرحقوقی 

آنها را شما نمی توانید مطالبات 

پرداخت کنید

ع شده قطقبال  سیستم گرمایی یا برق •

فل که دوباره قندارید و شما پولی است 

آن را باز کنید

چنین شرایط اضطراری، در وین برای 

در 

داردوجود کمک های خاص موقعیت 

„Hilfe in besonderen آلمانی: (به

Lebenslagen“)

بگیرید تماس MA 40با اداره شهرداری

با و ( 8040 4000 01: تلفنMA؛40)

.  دبگذاریقرارمالقات یک مددکار اجتماعی 

صفحه در پایین:دفاتر کمک کنندهسایر 

وین زندگیدر شما اگر . ببینیدبعدی 

آنجا در شهرداریخودتان ازنمی کنید، 

اضطراری مورد امکانات کمک در شرایط 

.معلومات بگیریدخاص

صرفه درد نمی توانیبرگه های اطالعات

از طریق این –دنجویی انرژی کمک کن

: لینک

 >https://www.ebplus.at

Soziale Energieberatung

:مهم است که در این موارد آشنا باشید

شیر ترموستاتیک

(شیرچرخشی اتوماتیک روی شوفاژ)

صحیحتهویه 

نکات عمومی

:گازیشوفاژهای مخصوص 

ترموستات اتاقشناخت درست 

یسسرورا به طورمرتب کن گازیآبگرم

دکنی

پول زیادی آب گرم برای معموالآیا

ی ما اطالعاتایمی کنید؟ به برگهپرداخت 

همچنین می توانید . مراجعه کنیددر اینجا

اطالعاتی در مورد استفاده اقتصادی از 

وسایل الکترونیکی مختلف در وب سایت 

!ما بیابید

https://www.ebplus.at


؟آیا این میتواند درست باشد

ل سابرعالوه آن قسط بندی و پردازیدرا باضافی بیشتری مبلغ بایدجدید دریافت کرده اید و خانه دریک خود را ساالنه قبض اولین آیا به تازگی 

؟یافته هستآینده افزایش 

. استفاده خواهید کردیگرممرکزکه در سال اول چقدر برق و گاز یا با یک قرارداد جدید ، تامین کننده انرژی تخمین می زند 

kWh1. رق مصرف می کردندبkWh2000تامین کننده انرژی می داند که افرادی که قبل از شما درآپارتمان زندگی می کردند، ساالنه : مثال

400خواهید کرد و مصرفkWh2000شرکت برق اکنون تخمین می زند که شما نیز. 0.20*2000=400یورو قیمت دارد 0.20فقط 

کنتوربرق شما بعد از ( . هر سه ماه یک قسط)یورویی پرداخت می کنید100قسط 4را در مبلغشما این. زندمی تخمینسال شما یکیورو برای 

این قیمتو. استفاده کردیدkWh3000بلکه مصرف نکردیدkWh2000شمادر آنجا نوشته شده است که . یک سال خوانده می شود

:اکنون تامین کننده انرژی دو کار انجام می دهد. یورو400یورو است نه 600مقدار

یورو قیمت دارد، او مبلغ 600مقدارمصرفاز آنجایی که این. خواهید کردمصرفkWh3000ه سال آینده شما دوباراو تخمین می زند که 1.

دازید150اکنون شما باید هر سه ماه یکبار : را افزایش یم دهد اقساط  .یورو بپر

یورو200(. پرداخت کرده ایدیورو100بارهرمرتبه4شما قبال  )بدهکارهستید را هم بپردازیدیورویی که هنوز 200میخواهدکه شما او 2.

.بدهکاری شما است

ن قسط را در این شرایط  ن یم کنند150یورو و سه قسط دیگر را هر کدام 350بسیاری از ارائه دهندگان انرژی اولی  قسط شما همراه. یورو تعیی 

.یورو پرداخت یم کنید150+ را اضافهیورو200اول 

ن امر در مورد گاز و  ن صدق یم کندمرکزگرمی همی  ن زده یم شود، بعد از : نپ  که آیا خییل کم یا زیاد محاسبه میشود یک سال مدت در ابتدا تخمی 

ن زده شده استفاده کنید. پرداخت کرده اید .باقی مانده پول به شما برمیگردداگر کمپر از حد تخمی 

.استیاز سال دوم قرارداد، مرصف سال قبل همیشه مبنای نحوه برآورد مرصف شما در سال بعد

و ... استغپ  معمولبرای شما قبض سال اولجدید مشخص نیست، اغلبخانهشما هنگام نقل مکان به یک " عادی"از آنجا که مرصف 

!استاضافن معموال شامل پرداخت متأسفانه، 

بیشتر بپردازید؟خیلی باید شما قبلی آنقدر باال نبودند و ناگهان هایسالهای قبض

:زیراستتوضیحات احتمالی به شرح 

یک بچه به . بیشتر گرم می کردیدخانه را شما بیشتر در خانه بودید و امسال : به عنوان مثال. شده استمتفاوتاز قبآلدر خانه شما مصرف•

...ند، ه ا، افراد بیشتری به آنجا نقل مکان کرده استدنیا آمد

ه استبودترزمستان گذشته سرد•

افزایش قیمت از سوی تامین کننده انرژی صورت گرفته است•

(یا یک پنجره گن، آب گرمبخاریمثال  )ه استبوددرستچیزی خراب است که قبال  •

(دومیخچال یک یا کولرمانند بخاری برقی، )کرده اید استفادهشما لوازم برقی اضافی •

(مراجعه کنید3به صفحه )خوانده نشد کنتور•

ناگهان . ته استبه عهده گرفرا خدمات خواندن کنتور ساختمانمدیریت اکنون -همی آمدبرایتان قبال  مستقیما  از تأمین کننده انرژی شما قبض •

،  ISTA  ،Techem؟ شرکت هایی مانند داده باشیدتغییر اینکه شما شرکت خودتان را بدون آمده استیک شرکت جدید ازساالنهقبض 

Messtechnik یاMalik Gertاغلب برای خدمات خود هزینه گزافی می گیرندآنها.

موسسات در وین-د؟ نکمک کنبرای پرداخت قبض شایددیگریه اشخاص چ

/Caritasکاریتاسمشاوره اجتماعی توسط •

Volkshilfeتوسط مشاوره اجتماعی•

Roten/سرخصلیب عاجلکمک های خودجوش • Kreuzes

(40MA)زندگیخاصدر شرایط کمک •
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کنتور در روزهای مختلف آمده شمارهدر اینجا 

:است

09.10.2020: 65.835
31.12.2020 / 01.01.2021: 66.693 

10.03.2021: 67.610

شماره کنتور ازتاریخ

31.12.20تا 09.10.20

.تخمین زده شده است=( 01.01.21)
به معنی H ""حرف 

„:یا به آلمانی " تخمین زده شده"
Rechnerisch ermittelt“".

ور یعنی کسی برای خواندن شماره کنت

نیامده یا شخص در روزخواندن 

.تکنتوردسترسی به آن را نداشته اس

m( 31.12تا 09.10از )قبضدر اولین دوره  مصرف شده است گازمتر مکعب 858 3

:بین شمارش ها استفرقجااین. 

(31.12کنتورخوانش )66.693–65,835( 09.10کنتورخوانش = )858

رض کنیم بیایید ف. محاسبه شده استفاده شده استنسبت به مقداریکمترگازشده است، در واقع کمترتخمین.09.10از تاریخکنتورزمانیکه شماره

:ه استبود66500مقدار واقعی

(31.12کنتورخوانش )66.693–66,500( 09.10کنتورخوانش = )193

!ه استشداین مدت مصرف گاز درمتر مکعبm3193تنهادر حالی که ، ه استشارژ شدگاز مکعب متر m3858صورتدر این

هماین امکان،بنابراین . معادل سازی شده باشدو اکنون باشیدبسیار کم پرداخت کرده را ساالنه قبلی خود قبض است که شما گاهی هم ممکن: اما

.یدامده بوده و پرداخت نکرده اید را همزمان با این قبض باید پرداخت کنوجود دارد که قبض ساالنه بسیار باالیی که قبال  برای شما

ی خوانده شده از شرکت برق بپرسید که دفعه آخر کنتور برق شما کمی توانیدخودتان نشده است، زدهبه منظور اطمینان از اینکه هیچ تخمینی 

]  10100-128 050.تلفن)هستWiener Netzeشرکت دروین، معموال  مسئول این کار. خوانده خواهد شدبعدی چه زمانی است  یا دفعه

 dnatS03.2022] .)اگر . را انجام می دهند پروسه خواندن کنتورنیز یگاهی اوقات شرکت های دیگرWiener Netze ،مسئول نیست

.کجا تماس بگیریدبه آنها می توانند به شما بگویند 

یک نفر در ه کمتوجه باشید حتما  باید خواندن کنتوربرقهنگام اعالم (: و نه در راهرو یا زیرزمین)آپارتمان شما است داخلدربرق اگر کنتور 

با : ت نداریداگروق. دشخواهدنامه ای از اپراتور شبکه یا شرکت کنتورخوان دریافت می کنید که درآن تاریخ به شما اطالع داده شما . باشدخانه

!خود را به آنها بدهیدشماره کنتورتلفنازطریق یا به سادگی -رید ذاآنها تماس بگیرید و یک قرارجدید بگ

:  ت ه اسفقط یک بار خوانده شدکنتوردر این مثال، 

03.10.2021تاریخ از بعد

خواندن" امده هست، Z "67.610“مخفف در
".Wiener Netzeتوسط کنتور

ومشکل ،تخمین زده شده است31.12( 01.01)مصرف شده تا تاریخ مقدار 

تا ( 09.10.2020: از تاریخ)قبضمدت زمان، کل اول نامهدرهمینجاست که 

باید همه مدت زمان زده می شد بلکه تخمین نباید( 10.03.2021تاریخ)پایان 

!شده میشدخوانده 

وخوانده نشده است؟شده تخمین زدهآیا مصرف شما 

این شماره وجود دارد Wien Energie /از شرکت وین انرژیقبض گاز روی یک 

(:استمشابهمرکزگرمی برای برق و )


