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شعاب شرکت آب و فاضالب استان البرز نسبت به نصب سيفون جمع آوري شبکه فاضالب در ملك اينجانب طبق مشخصات اقدام نمايددر بهره برداري از ان

ايت آن بدون هيچ گونه تشريفات قانوني و فاضالب رعايت کامل مقررات و آئين نامه هاي فني و عملياتي بهره برداري شرکت را خواهم کرد و در صورت عدم رع

 : قضائي شرکت رأساً مجاز به قطع انشعاب فاضالب و آب خواهد بودو ضمناً تعهد مينمايم

 .متر گردد هزينه هاي اضافي را طبق تعرفه شركت پرداخت نمايم 8در صورتي كه طول انشعاب فاضالب بيش از  -1

 .ه و اعيان و كاربري صورت پذيرد مراتب را سريعاً به اطالع شركت خواهم رساندهرگونه تغييرات كه در وضعيت ملك از لخاظ عرص -2

 .از ورود آب سطحي و تخليه آب باران و برف به شبكه فاضالب شركت خودداري نمايم -3

ذكور، خودداري و فاضالب مربوطه را از وصل نمودن فاضالب طبقات تحتاني ساختمان كه عمق آنها پائين تر از شبكه فاضالب يا همسطح آن باشد به انشعاب ملك م -4

 .مي باشد از طريق پمپاژ به شبكه تخليه نمايم، در غير اينصورت هرگونه خسارات وارده در اثر پس زدگي فاضالب به داخل ملك مذكور به عهده اينجانب

 .حراست نمايم سيفون و دريچه و متعلقات فاضالب نصب شده را سالم و بدون نقص تحويل و متعهد ميشوم آنرا حفظ و -5

ضالب نداشته تا زماني كه شركت آبفا شرايط وصل انشعاب فاضالب را فراهم ننموده جهت وصل انشعاب به شركت مراجعه ننموده و ادعائي جهت نصب انشعاب فا -6

 .باشم

باشد همكاري نموده و نسبت به پرداخت اقساط در جهت خريد انشعاب فاضالب از شركت آبفا كه الزاماً پرداخت هزينه آن طبق مقررات و قوانين و شرايط شركت مي  -7

 .موعد مقرر اقدام نمايم

شركت آب و فاضالب استان البرز ( حداكثر دو قسط) چنانچه اينجانب خريد انشعاب ملك خود را به صورت اقساط پرداخت مي نمايم، در صورت عدم پرداخت اقساط  -8

 .خطار بدون رعايت هيچگونه تشريفات قانوني نسبت به قطع انشعاب آب و فاضالب ملك مورد نظر اقدام نمايدمجاز است با اخطار قبلي و بعد از ده روز از تاريخ ا

 .كه فاضالب حاصله به شبكه جمع آوري فاضالب دفع مي گردد شركت را مطلع نمايم( به غير از شبكه آب شهري) در صورت استفاده از ساير منابع آبي  -9

 نام و نام خانوادگي مالك                                                      امضاء مالك

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 .رکين يامديريت اداره آبفاخواهدبودمسئوليت احرازمشخصات مالك ويا نماينده قانوني با رئيس اداره خدمات مشت:  3توجه 

 .مشترك ، ارائه وکالتنامه رسمي ومعتبر الزاميست/درصورت پيگيري ارائه خدمات توسط نماينده قانوني متقاضي:  1توجه  

 :مشخصات ناظرآبفا در تکميل تعهدنامه 

 :تاريخ / امضاء                                      :    سمت :                                        خانوادگي   نام مهر نام و  
 

 نسخه ارسالي به (1نسخه واحد                                          (1نسخه پرونده مشترك                              (3

 :مشترك گرامي

 :به وجود آمده است نکات زير را جهت آگاهي شما عزيزان به اطالع مي رساندضمن عذرخواهي از مشکالتي که بر اثر حفاري معابر 

) سانتيمتري آكس درب ورودي بعد از ديوار منزل  55تان البرز موظف به انجام عمليات حفاري و نصب سيفون در فاصله پيمانكاران شركت آب و فاضالب اس -1

 .توسط مشترك نبايد پرداخت شود براي انجام عمليات لوله گذاري و نصب سيفون هيچگونه وجهيهستند و ( داخل پياده رو

ضالب، اجراي عمليات در داخل محدوده ملك متقاضي در حيطه وظايف شركت آب و فاضالب استان البرز با توجه به آئين نامه عملياتي شركت هاي آب و فا -2

 .نيست و اين شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد

 
: توجه  

به اطالع ميرساند پيمانكار نصب انشعاب فاضالب صرفاً جهت اجراي انشعاب فاضالب و اتصال به شبكه فاضالب شهري تخصص داشته و نظارت بر حسن انجام كار آن 

.به عهده شركت آب و فاضالب مي باشد  

كار در اجراي لوله كشي داخل مخازن و عدم وجود تضمين بعد از اجراي كار، شركت آب و فاضالب ضمن عدم تأئيد كيفيت كار پيمانكار به دليل عدم آشنائي پيمان

هيچگونه مسئوليتي در خصوص اين موضوع نداشته و در صورت بروز مشكالت بعدي ناشي از محول نمودن اجراي ( در خصوص لوله كشي داخل منازل) اين شركت 

.كشي داخل ملك به پيمانكار آب و فاضالب يا عوامل منتسب به آنها، تبعات آن به عهده مالك مي باشد لوله  

  


