دليل استعمال عداد البطاقة الذكية
ٌحسب موظفونا قبل تركٌب العداد حجم المبلغ الٌومً الواجب دفعه لتسوٌة الدٌون القدٌمة وتكالٌف سحب الكهرباء الحالً ،وٌقومون بشحن
هذا المبلغ مقدما ً لمرة واحدة على البطاقة .وبعد تركٌب عداد البطاقة الذكٌة تحصل من فنً التركٌبات على البطاقة الذكٌة وبها رصٌد البدء
عن طرٌق قسط ٌومً.
وقد وثقنا لك الخطوات المفردة عن طرٌق "نماذج حالة" (فً هذا المثال تبلغ التكالٌف الرئٌسٌة الٌومٌة ٌ 5ورو):
ٌتم تغٌٌر العداد عن طرٌق فنً التركٌبات لدٌنا.
بعدها تقوم بإدخال البطاقة الذكٌة فً المكان
المخصص لها بجهاز قراءة البطاقات الموجود
بالعداد.

سٌظهر على الشاشة الرصٌد الحالً الموجود بالبطاقة
وٌنتقل إلى العدادٌ .مكن بعدها إزاله البطاقة.

تنبيه:
ً
إذا تم مثال تركٌب العداد الساعة  08.30وتفعٌله عن طرٌق بطاقة الخدمة فسوف ٌتم خصم السعر األساسً الٌومً بعد  24ساعة من
الرصٌد الموجود بالعداد.

مثال بعد  48ساعة:
ٌُرجى االنتباه إلى أن السعر األساسً الٌومً لن ٌُحتسَب
بواسطة العداد إال إذا تم استهالك الرصٌد السابق الموجود فً
حساب العداد.

تنبيه:
ٌتوقف العداد فً الٌوم التالً (بعد  72ساعة) فً تمام الساعة  08.30صباحا ً!!!

مثال بعد  72ساعة:
إذا لم تشحن البطاقة فً الوقت المناسب فسوف ٌُغلق العداد،
وبالرغم من ذلك سٌتم احتساب التكالٌف الٌومٌة ألنه بجانب
المبلغ الٌومً ٌتم تسوٌة الدٌون القدٌمة أٌضاً ،أي أنه ٌوجد ما
ٌعتبر نوعا ً من دفع األقساط .وهذا القسط مستحق حتى إذا لم
ٌتم سحب كهرباء .وبهذا ٌنتقل رصٌد حساب الرصٌد بالعداد
إلى السالب.

مثال بعد  96ساعة:
نرجو المجًء فً نفس الٌوم إلى مركز العمالء من أجل شحن
البطاقة بالرصٌد النقدي.
وهنا ٌتعٌن وضع مبلغ مالً لشحن البطاقة ٌكفً لتسوٌة المبلغ
المسحوب بالسالب وكذلك التكالٌف الٌومٌة المستقبلٌة.
بعدها تقوم مرة أخرى بإدخال البطاقة الذكٌة فً المكان
المخصص لها بجهاز قراءة البطاقات الموجود بالعداد ،وٌنتقل
المبلغ كامالً وآلٌا ً إلى العداد.
وبهذا ٌتم انتقال مبلغ الرصٌد من البطاقة إلى العداد.

حٌث ٌتم فً البداٌة سحب المبلغ ٌ 5,00-ورو وٌتبقى الرصٌد
المتبقً وهو ٌ 10ورو.
وهذا ٌكفً لفترة  48ساعة المقبلة.
وإذا أردت فً فترة ما أن تعرف حجم المبلغ المالً المتوفر فً
العداد ،قم بإدخال البطاقة فً الفتحة المخصصة بالعداد وسوف
ٌظهر لك على الشاشة الرصٌد المتبقً.

مثال بعد شحن البطاقة الذكية بمبلغ  15يورو:

ولتحاشً فصل العداد نرجو شحن البطاقة الذكٌة فً الموعد
المحدد من مركز العمالء لدٌنا.

أسس قانونية
تحدد المادة  14الفقرة  3من " الئحة الشروط العامة لإلمداد األساسً للعمالء المنزلٌٌن واإلمداد البدٌل بالكهرباء فً قانون الجهد المنخفض (الئحة
اإلمداد بالكهرباء ( ")) StromGVVأن بإمكان شركات التزوٌد بالكهرباء تركٌب عداد البطاقة الذكٌة لدى العمٌل  -بدالً من طلب الدفع المسبق.
الشروط التكمٌلٌة لشركة المرافق العامة شفٌبٌش هال ش.ذ.م.م .بخصوص الئحة اإلمداد بالكهرباء ( GVVالنقطة  3الدفع المسبق وأنظمة الدفع
المسبق ،المادة  14من قانون StromGVV؛ المرفق رقم  1قائمة أسعار بخصوص ائحة اإلمداد بالكهرباء GVV؛ النقطة ) II

المختص بالتواصل:
شركة المرافق العامة شفٌبش هال ش.ذ.م.م.
محاسبة االستهالك
An der Limpurgbrücke 1
74523 Schwäbisch Hall

هاتف453-401 0791 :
أوقات العمل:
اإلثنٌن حتى الجمعة 08.00 :صباحا ً حتى  17.00مساء

