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הנחיות למילוי טופס
במסגרת שינוי התעריפים של הרשות הממשלתית למים וביוב אשר נכנסו לתוקפם ב 1-ביולי ,2011
תעריפי המים יחולקו לשני סוגים:

 .1כמות
 .2כמות

מוכרת?  3.5מ"ק לחודש ,לכל נפש המתגוררת ביחידת הדיור דרך קבע.
עודפת? כל צריכה מעבר לכמות האמורה בסעיף .1

כדי שנוכל לקבוע את הכמות שתחויב בה ביחידת הדיור בתעריף הבסיסי את/ה מתבקש/ת לחתום
על ההצהרה המצורפת ולצרף צילום ספח תעודות הזהות של כל המתגוררים בנכס :לגבי ילדים עד
גיל  18ניתן לשלוח את הספח של הוריהם ,לא ניתן לדווח כי אדם מתגורר ביותר מיחידת דיור אחת
בכל הארץ.
הצהרה זו ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות בצירוף העתקי כלל ספחי תעודות הזהות
האמורים בדרכים הבאות:

| טופס 10030

באמצעות דואר :מי אונו ,ת.ד  ,9קריית אונו.
באמצעות פקס1-800-50-30-80 :
באמצעות דואר אלקטרוניinfo@mono.org.il :
באמצעות תיבה לפניות הציבור :הממוקמת במרכז שירות לקוחות ,קניון קריית אונו ,קומה  ,1מגדל .A
לידיעתכם ,הצהרה חסרה תחשב כלא נמסרה!

טופס בקשה לעדכון פרטי צרכן מים
מס משלם*:
טלפון נייד:
דירה:
מספר:

מס נכס*:
שם הצרכן:
רחוב הנכס:
כתובת דואר אלקטרוני:

תאריך:

/

/

* נתונים אלו ניתן להעתיק מחשבון שירותי המים
-

טלפון בנכס:

-

עיר:
@

כתובת למשלוח חשבונות )למילוי רק אם שונה מכתובת הנכס(:
דירה:
מספר:
רחוב:

עיר:

מיקוד:

מספר הנפשות המתגוררת דרך קבע בנכס:
)יש לצרף תצלום ספח ת.ז של כל המתגוררים בנכס ואת האישורים הנדרשים לגבי מי שאינם אזרחי ישראל(
*טופס זה יש למלא ולשלוח אחת ל 3-שנים או בכל שינוי של מספר הנפשות המתגוררות בנכס.
הצהרה ,אני:

מס ת.ז:

מצהיר כי כל הפרטים דלעיל נכונים.

חתימת המצהיר:
אנחנו כאן ,לשירותכם
מוקד שירות טלפוני | 1-800-50-30-80 :מרכז שירות לקוחות :קניון קריית אונו ,קומה  ,1מגדל .A
דואר אלקטרוני | info@mono.org.il :אתר | www.mono.org.il :מספר פקס1-800-50-30-80 :
מען לשליחת מכתבים :ת.ד  ,9קריית אונו ,מיקוד ) .55100שעות הפעילות מפורסמות באתר החברה(

אונו
מי
טבעי .עד הבית

