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מס' נייד ____________________.

מד המים יירכש במשרדי התאגיד בלבד אין להתקין מד מים שלא ונרכש בתאגיד מי מודיעין.
הריני מבקש בזאת להתחבר לרשת המים של תאגיד מי מודיעין בע"מ (להלן" :התאגיד") ,לשם אספקת מים
לצורכי אכלוס/בניה .

א.

ידוע לי והנני מסכים בזאת ,כי תחייבוני בגין צריכת המים במד המים הדירתי והן בגין הצריכה המשותפת במבנה ע"פ
נתוני מדידת מים במד הראשי המשותף לפי הפרוט כדלקמן:
.1

הצריכה הפרטית – ע"פ קריאת המונה הדירתי.

.2

הצריכה המשותפת – היינו ההפרש בין סה"כ הצריכה כפי שנמדדה במד המים הראשי ,

לבין סה"כ הצריכה לפי המונים הדירתיים  ,יחסית לתקופת הצריכה.
ב.

ידוע לי והנני מסכים כי אישור להנפקת מד מים זה ,מותנה בתנאים מצטברים  ,כמפורט להלן:

ג.

התחייבויות המבקש:
 .1לבצע את כל ההכנות הנדרשות בצנרת המים במגרש על מנת שניתן יהיה להתקין את מד המים.
 .2אני החתום מטה ,מתחייב בזאת ,תוך  3ימי עסקים ממועד קבלת המד להתקין מד מים בתאום עם התאגיד ולאחר
שאקבל אישור לסגירת מים לצורך ההתקנה.
 .3אני החתום מטה ,מתחייב בזאת שלא להסיר ו/או להעביר ו/או להעתיק את מד המים מהמקום בו הותקן ,בהתאם
לכתובת שצוינה באישור זה ,אלא אם כן אקבל אישור לכך בכתב ממח' שירות לקוחות  ,ולאחר שאשלם בגין צריכת
המים ע"פ הקריאה המופיעה על גבי מד המים .
 .4אני החתום מטה ,מתחייב בזאת לדאוג למצבו התקין של מד המים .
 .5היה והתגלה פגם ו/או תקלה במד המים שהונפק עבורי ,אני החתום מטה ,מתחייב בזאת לדווח לתאגיד על כל
תקלה במד ולשלם לתאגיד ,עם דרישת התשלום הראשונה עבור החלפת מד המים.
 .6ידוע לי כי במידה וימצא במגרש שימוש ללא מד מים /התקנה לא תקינה/ימצא מד המים שבור ו/או כל מקרה אחר
בו תשובש מדידת המים ,התאגיד יחייב בגין צריכת המים בהתאם לאומדן מהנדס מי מודיעין וע"פ נתוני הספיקה
המקסימלית של מד המים החל ממועד בו לא יהיו נתוני מדידת מים.
_________________

_____________________

___________

חתימת מורשה חתימה
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תאריך

