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 تاسي سره مرسته چې په
الره برابراوسئ

 که تاسي، يا بل څوک چې تاسي يې پيژنئ، د خپل راتلونکې برق بجلې یا بل
 ورکولودپاره  په دې چې ستاسي مالې حالت د                  له وجی بدلون موندلې تشویش

.لرې، ستاسي د انرژې پرچون پلورونکې کولې شي تاسي سره مرسته وکړې

 ډیرمرستې ته اړیاست اوپرچون پلورونکې هڅه کوې
 هغوکسانوسره ډيراضافې مالتړوکړې چې مرستې ته اړدې.

 ستاسي پرچون پلورونکې کولې شي مرسته وکړې چې په الره
 برابراوسئ، په وخت سره دپیسې تادیه کولوپالن، اوکه نوراضافی

   .مرستې ته اړتیاولرې د مشورې وړاندې کول

د مشترې يا کستمرانو مالتړکول
 که تاسي، یا بل څوک چې تاسي يې پيژنئ، دخپل راتلونکې دبرق

 بجلې یا ګیس د پيسې په ورکولوکې تشویش لرې، خپله پرچون
 خرڅونکې سره اړیکه ونیسئ ترڅو هغوي ستاسي په حالت

 ښه وپوهیږې او مرستي د پاره تاسي په سمه پالن سره الرښوونه
.وکړې

 د انرژې پرچون پلورونکې پراخ ډول سره مرستي وړاندې
 کوي اوکولې شي تاسي سره د راتلونکې بل په تنظیم کولو کې
 مرسته وکړې، ستاسي د پيسې تحویلول اوږد مودې ته وغځوې،
 یا ستاسي د پیسې تحویلول بلې نیټې ته واچوې. خپلې پرچون
 پلورنکې سره په ګډه مشوره کې په هغه پالن کاروکړې چې ستا

 .سي په ګټه وې

 د بلونوپه تحویلولوکې ستونزه لرل؟ د انرژې پرچون
.پلورونکې سره مرستې دپاره اړیکه ونیسي

 مونږډيري کورنۍ پيژنوچې همدا اوس مالې او
 کارموندلوپه هکله ستونزي سره مخامخ دي، ستاسي د انرژي

.پرچون پلورونکې مرستي کولود پاره چمتواوتیاردي

 که تاسي زیاتې مالتړ دپاره اړیاست خپله د برق بجلې او
 ګیس پرچون پلورونکې سره د پټه مشوري په هکله اړیکه

 ونیسئ. ستاسي د پرچون پلورونکې اړیکې شمیره ستاسي د
.برق بجلې او ګیس د بل په سرپاڼه کې شتون لرې

 که تاسي د یوه بل پیسې تحویلول هم قضا کړې بیاهم دلته مرسته
 شتون لرې. سره له دې چې اوس ډیري خلک د کوره څخه کارکوې،
 پرچون پلورونکي کولې شي په عملې ډول مشورې سره ستاسي د

 انرژې مصرف راټيټ اوبلونوبیه کې کموالې راولې، اوکولې شي
  .د تخفیف او دولتې مرستې په هکله مشوره درکړې

 د کورڅخه کار؟ ستاسي انرژې پرچون پلورونکې کولې شي 
 درسره مرسته وکړې چې ستاسي د انرژې مصرف راټيټه او

 بلونوبیه لږه شي

●

 راتلونکې بلونوتحویلولو دپاره تشویش لرئ؟ تاسي او
 ستاسي پرچون پلورونکې کولې شي د پيسې تحویلولودپاره

پالن جوړکړې چې ستا په ګټه وې

●

 د                     اخستل؟ تاسي د انرژې د بلونوپه
 تحویلولوکې د تخفیف مستحق یاست کولې شي پيسې سپما

 کړې. خپلې پرچون پلورونکې سره اړیکه وکړې ترڅویقینې
  شي چې تاسي دغه دالسه ورنکړې

●

 آیا                    ستاسي د انرژې د بلونوتحویلولوپه توان 
 باندې اغیزه کړې؟ تاسي کولې شي مرستې دپاره د پيسې

تحویلول په قسطونو سره وغځوې

●

 که تاسي، يا بل څوک چې تاسي يې پيژنئ، د خپل
 راتلونکې برق بجلې بل ورکولودپاره تشویش لرې

 خپلۍ پرچون پلورونکې سره د تخفیف او دولتې
.مرستي په هکله اړیکه وکړې

 همدا راز ایالتې حکومتونه پراخ ډول سره مرستي اندازه مشتریانو
 ته چې د                     تراغیزه راغلې برابرکړې،  د ایالتې
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