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توافقنامه استفاده از گاز طبيعي (فرم اشتراك پذيري)
(نوع اشتراك:
اين توافقنامه في مابين شركت گاز ناحيه

)
كه ذيالً شركت

به نشاني

ناميده مي شود و خانم  /آقاي
صادره از

فرزند

كد ملي

به شمـاره شناسنامه

به عنوان متقاضي اشتراك گاز جهت ملك با پالك ثبتي به
بخش

شماره

به تاريخ

و شماره پروانه/پايانكار

به نشاني :
داراي

كد پستي

واحد با نقشه شماره

متر مربع زيربناي مفيد و تعداد

شناخته ميشود از طرف ديگر طبق

كه در اين توافقنامه مشترك ناميده و با شماره اشتراك

"مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي" كه جزء الينفك اين توافقنامه مي باشد و مفاد اين توافقنامه به شرح ذيل منعقد ميگردد:
ماده : 1
متر مكعب در ساعت (ظرفيت كنتور) تأمين خواهد شد و مشـترك

گاز طبيعي موضوع اين توافقنامه تا ميزان حداكثر

مكلف است در مصرف گاز مورد احتياج خود ميزان حداكثر مزبور را رعايت كند و اقدامي ننمايد كه قبل از موافقـت شـركت ميـزان
مصرف از حداكثر مذكور تجاوز كند.
تبصــره :
چنانچه مشترك به ع لت توسعه يا علل ديگر به گاز طبيعي با مقادير بيش از ميزان مقرر در اين ماده نياز داشته باشد مكلف اسـت قـبالً
درخواست خود را به شركت منعكس نمايد و شركت پس از مطالعه نسبت به امكان افزايش مقدار مورد نياز  ،تصميم خود را به اطـالع
مشترك خواهد رسانيد .هر گونه تجديد نظري كه از طرف شركت به تناسب افزايش حجم و يا فشار گـاز در ميـزان هزينـه برقـراري
انشعاب  ،آبونمان ثابت ماهيانه و ساير هزينه ها به عمل آيد براي مشترك الزم االجرا خواهد بود.
ماده : 2
الف) هزينه برقراري انشعاب و سهم مشترك از هزينه خط اختصاصي جمعاً به مبلغ
) ريال و به تفكيك ذيل مي باشد:

به حروف (
 -1هزينه برقراري انشعاب

معادل

 -2سهم مشترك از هزينه خط اختصاصي

ريال
ريال

معادل

ب) نحوه پرداخت مبالغ فوق بصورت زير مي باشد:
 -1مبلـــــغ
به حساب شماره
تاريخ
ماده : 3

بـــــه حـــــروف ( :
نزد بانك

شـعبه

به نام شركت گاز استان بوشهر واريز گرديده است.

) ريـــــال
شـماره فـيش

بـه

نصب انشعاب و واگذاري اشتراك به منظور تأمين گاز طبيعي مورد درخواست متقاضي بوده ،هيچگونه حقـي بـراي مشـترك ايجـاد
ننموده و دليلي بر مالكيت مشترك نمي باشد .شركت از هر گونه مسئوليت كيفـري ،حقـوقي و اداري در قبـال دعـاوي و ادعاهـاي
احتمالي كه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي و انتظامي و اداري كشور اقامـه گـردد مبـري بـوده و مسـئوليت
پاسخگويي به عهده مشترك يا قائم مقام قانوني ايشان خواهد بود و شركت در اين زمينه مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده : 4
مشترك تعهد مي نمايد كه كليه تأسيسات و تجهيزات مربوط به خود را (بعد از نقطه تحويل) بر طبق مقررات و استانداردها بـا رعايـت
كامل اصول ايمني و از جمله مقررات ملي ساختمان ايجاد و نگهداري نمايد و چنانچه به دليل قصور و كوتاهي وي ،در اين مـوارد بـه
ملك و تاسيسات مربوطه و افراد ساكن و  ...خسارتي وارد گردد جبران آن به عهده مشترك بوده و شركت هيچگونه تعهدي ندارد.
ماده : 5
مشترك متعهد است محل مناسب و قابل دسترسي را با نظر شركت براي نصب (كنتور) اختصاص داده در هنگام تغيير در ملك و ساخت
و ساز در شرايط دسترس بدون موافقت كتبي شركت تغييراتي ايجاد ننمايد .مشترك تعهد مي نمايد كه تسـهيالت الزم را بـه منظـور
بازديد ،قرائت ،تعمير و تعويض كنتور از سوي مأمورين مجاز شركت فراهم نمايد .چنانچه مشترك به هر عنوان مـانع ورود مـأمورين
گردد شركت مجاز است با اخطار قبلي و كتبي نسبت به قطع جريان گاز اقدام نمايد.
ماده : 6
مشترك مكلف است بهاي گاز مصرفي  ،آبونمان و ساير هزينه هاي متعلقه اعالم شده خود را طبق تعرفه هاي فروش گـاز طبيعـي در
مهلت تعيين شده در صورتحساب پرداخت نمايد .در صورتيكه مشترك وجه صورتحساب را در مهلت تعيين شده پرداخت ننمايد شـركت
مجاز است جريان گاز را قطع نمايد.
تبصره  :پرداخت هر گونه ماليات و عوارضي كه به مصرف گاز تعلق گيرد به عهده مشترك خواهد بود.
ماده : 7
گاز طبيعي موضوع اين توافقنامه 30روز پس از عقد توافقنامه فروش گاز طبيعي از طرف شركت به مشترك تحويل خواهد شد.
تبصــره :
در صورتيكه در شروع تحويل گاز بعللي كه خارج از حيطه اختيار شركت باشد تأخيري حاصل شود شركت هيچگونه مسئوليتي نخواهـد
داشت.
ماده: 8
درطول مدتي كه جريان گاز با درخواست مشترك و يا به علت قصور وي قطع مي باشد پرداخـت آبونمـان ثابـت ماهيانـه الزامـي
است.برقراري مجدد جريان گاز مستلزم پرداخت هزينه قطع و تسويه حساب خواهد بود.
اين توافقنامه در 8ماده 3 ،تبصره و در 2نسخه تنظيم و به امضاء مشترك و شركت رسيده است.هر يك نسخ امضاء شـده حكـم نسـخه
اصلي را داشته و واجد اعتبار مي باشد.
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