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نوع اشتراک:

این پیمان فی ما بین شرکت گاز استان خراسان شمالی به نشانی خیابان طالقانی شرقی نبش کوچه مهران
فرزند_________

__________________________________

به ش ش ___________صادره از_______________کد ملی _______________________________كدپستي

____________________________به عنوان متقـاضی اشتـراک گاز جهت ملک با پالک ثبتي به
تاریخ ___________________به نشانی
با نوع مصرف_________________

که ذیالً شرکت نامیده می شود از یك طرف و خانم/آقای

شماره __________________

__________________________________________________________________________دارای

_________مترمربع زیر بنای مفید و تعداد ______ واحد

و کد مصرف______ كه در این پیمان مشترک نامیده مـی شود از طرف دیگر طبق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که جزء الینفک این پیمان می باشد و

مفاد این پیمان به شرح ذیل منعقد می گردد.ماده  : 1گاز طبیعی موضوع این پیمان تا میزان حد اکثر _________ متر مکعب درساعت ظرفیت کنتور_________متري تأمین خواهد شد و مشترک مکلف است در
مصرف گاز مورد احتیاج خود میزان حداکثر مزبور را رعایت کند و اقدامی ننماید که قبل از جلب موافقت شرکت میزان مصرف از حداکثر مذکور تجاوز کند.تبصره:چنانچه مشترک به علت توسعه یا علل دیگر به گاز طبیعی با مقادیر
و یا فشاري بیش از میزان مقرر در این ماده نیاز داشته باشد مکلف است قبالً در خواست خود را به شرکت منعکس نماید و شرکت پس از مطالعه نسبت به امکان افزایش مقدار(ویافشار) مورد نیاز،تصمیم خود را به اطالع مشترک
خواهد رسانید هرگونه تجدید نظري كه از طرف شركت به تناسب افزایش حجم و یا فشار گاز در میزان هزینه برقراري انشعاب ،و سایر هزینه ها بعمل آید براي مشترك الزم االجراء خواهد بود.ماده:2الف) هزینه بر قراری انشعاب،
ً به مبلغ ________ لایر و به تفکیک ذیل می باشد -1 :هزینه برقراری انشعاب
و سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی جمعا

معادل _____لایر  -2سهم مشترک از هزینه خط انشعاب معادل لایر تبصره :در مواردي كه اجراي خط اختصاصي به

درخواست متقاضي طبق ضوابط انجام و تحویل شركت گاز استان گردد كل تأسیسات تحویل شده متعلق به شركت بوده و متقاضي/مشترك ضمن سلب مالكیت تاسیسات احداث شده از خود هیچگونه ادعاي نسبت به آن نخواهد داشت .ب -نحوه
پرداخت مبالغ فوق بصورت زیر می باشد -1 :مبلغ

_____لایر به حساب شماره1111516051110نزد بانک صادرات

به تاریخ _________به نام شرکت گاز استان خراسان شمالي واریز گردیده است -2 .مانده مبلغ مورد تعهد مشترک به شرح ذیل

پرداخت خواهد شد.ماده :3نصب انشعاب و واگذاری اشتراک به منظور تامین گاز طبیعی مورد در خواست متقاضی بوده ،هیچگونه حقی برای مشترک ایجاد ننموده و دلیلی بر مالکیت مشترک نمیباشد ،شرکت از هر گونه مسئولیت کیفری،
حقوقی و اداری در قبال دعاوي و ادعاهای احتمالی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و انتظامی و اداری کشور اقامه گردد مبری بوده و مسئولیت پاسخگویی به عهده مشترک یا قائم مقام قانونی ایشان خواهد
بود و شرکت در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.ماده  : 4مشترک تعهد می نماید که کلیه تاسیسات و تجهیزات مربوط به خود را (بعد از نقطه تحویل) بر طبق مقرارت و استانداردها با رعایت کامل اصول ایمنی و از جمله
مقررات ملی ساختمان ایجاد و نگهداری نماید و چنانچه به دلیل قصور و کوتاهی وی ،در این موارد به ملک و تاسیسات مربوطه و افراد ساکن و  ........خسارتی وارد گرددجبران آن به عهده مشترک بوده و شرکت هیچگونه تعهدی
ندارد.ماده  :5مشترک متعهد است محل مناسب و قابل دسترسی را با نظر شرکت برای نصب (کنتور ) اختصاص داده در هنگام تغییر ملک و ساخت و ساز در شرایط دسترسی بدون موافقت کتبی شرکت تغییراتی ایجاد ننماید .مشترک تعهد
می نماید که تسهیالت الزم را به منظور بازدید ،قرائت ،تعمیر و تعویض کنتور از سوی مامورین مجاز شرکت فراهم نماید .چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود مأمورین گردد شرکت مجاز است با اخطار قبلی و کتبی نسبت به قطع
جریان گاز اقدام نماید.ماده  : 6مشترک مکلف است بهای گاز مصرفی ،و سایر هزینه های متعلقه اعالم شده خود را طبق "تعرفه های فروش گاز طبیعی" در مهلت تعیین شده در صورتحساب پرداخت نماید .در صورتیکه مشترک وجه
صورتحساب را در مهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت مجاز است جریان گاز را قطع نماید.تبصره  :پرداخت هر گونه مالیات و عوارض که به مصرف گاز تعلق گیرد به عهده مشترک خواهد بود.ماده  :7گاز طبیعی موضوع این پیمان
_______ ماه پس از عقد پیمان فروش گاز طبیعی از طرف شرکت به مشترک تحویل خواهد شد.تبصره :در صورتیکه در شروع تحویل گاز بعللی که خارج از حیطه اختیار شرکت باشد تأخیری حاصل شود شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد
داشت .ماده :8در طول مدتی که جریان گاز با درخواست مشترک و یا به علت قصور وی قطع می باشد ،برقراری مجدد جریان گاز مستلزم پرداخت هزینه قطع و وصل و تسویه حساب خواهد بود .ماده  :9هر گونه تغییر در "مقررات و
تعرفه هاي فروش گاز طبیعي" براي مشترك الزم االجراء خواهد بود .این پیمان در نه ماده و سه تبصره و در دو نسخه تنظیم و به امضاء مشترک و شرکت

رسیده است ،هر یک از نسخ امضاء شده حکم نسخه اصلی را داشته و واجد

اعتبار می باشد .
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