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 התרעה על צריכת מים חריגה שנמדדה בביתכם:  הנדון

 32292חרצית 

נתגלתה בחדשים              צריכת מים פרטית של , בקריאה התקופתית של מוני המים בביתכם .1

 . צריכה זו נחשבת לגבוהה וחריגה. ק"מ________  

 

כדי שלא תהיו מופתעים עם קבלת , אנו שולחים מכתב זה לפני שליחת חשבון המים שלכם .2

 . לפי ההוראות המפורטות להלן, ותוכלו להיערך ולברר את הנושא כבר כעת, החשבון עצמו

 

אנו ממליצים לכם לבצע מספר  בדיקות , ל נחשבת לגבוהה יחסית"מאחר וצריכת המים הנ .3

  : ראשוניות

במידה ויש הפרש לא סביר בין .  בהשוואה לקריאה שלנו מונה מד המים אימות לקריאת .א

 . עדכנו אותנו בהקדם ונבדוק את הנושא, אנא, הקריאות

בנכס בו הנכם , (שרברב)בעצמכם או בעזרת בעל מקצוע מוסמך  איתור נזילת מים .ב

בעתיד  נוכל לזכות,  במידה ויתברר כי קיימת נזילת מים ותוצג הוכחה מתאימה. מתגוררים

 .על פי הכללים, את חשבונות המים בהתאם

 . דוד מים וכדומה, מערכת השקיה: כגון ביתיות בדיקת תקינות מערכות מים .ג

בדקו כי מספר הנפשות המצוין בחשבון המים שלכם תואם את : בדיקת מספר הנפשות .ד

ת משפיע מאחר ומספר הנפשו, נא הודיעו לנו באופן מיידי, אם יש שינוי בנתון זה. המציאות

: להורדת טפסי דיווח נא גלשו לאתר התאגיד. באופן ישיר על חישוב תעריפי המים שלכם

www.mei-modiin.co.il . 

 

החוק קובע כללים במסגרתם ניתן לזכות חלק מתעריף המים , באם לא התגלתה בביתכם נזילה .4

, אתר התאגידכדי לברר האם אתם עומדים בקריטריונים לכך נא גלשו ל. כצריכה חריגהשלכם 

                www.mei-   ומלאו את הטפסים המתאימים, קראו בנושא בפרק שירות לקוחות

modiin.co.il 

גלשו , לקבלת מידע עדכני כולל זמני קבלת קהל באמצעות האינטרנט .נשמח לעמוד לרשותכם לכל בירור נוסף

מי "רק הקלידו : ניתן לשמור איתנו על קשר דרך הפייסבוק -כמו כן . modiin.co.il-www.mei :לאתר שלנו

 .                                           ותקבלו את כל העדכונים האחרונים" לייק"לחצו " מודיעין
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