
انگلییس

چگونه برق خود را دریافت خواهم کرد؟
کت شبکه برق  همه خانوارها در سوئد باید با یک �ش

کت تجاری برق قرارداد داشته  ن با یک �ش )elnätsföretag( و همچن�ی
کت شبکه برق مالک شبکه برق  باشند )elhandelsföretag(. �ش

کت تجاری برق، برق مورد استفاده شما را  منطقه شماست و �ش
ل شما یک فرآیند دو مرحله ای  ن تحویل یم دهد. تحویل برق به م�ن

کت شبکه برق خود ثبت نام کنید و سپس باید  است؛ ابتدا باید در �ش
کت شبکه برق مالک شبکه  ید. �ش با ما در بیکسیا Bixia تماس بگ�ی

ن هرگونه  ل شما انتقال یم دهد و همچن�ی ن برق است، برق را به م�ن
قطیع برق را مدیریت و تعویض فیوزها را انجام یم دهد. شما نیم 

کت  کت شبکه برق خود را انتخاب کنید، اما در انتخاب �ش توانید �ش
های تجاری برق آزاد هستید. 

هنگام نقل مکان به خانه یا آپارتمان جدید، این مساله مهم است که با 
ید تا نقل مکان خود را ثبت کنید. به همان  کت برق خود تماس بگ�ی �ش

ین قرارداد  ید تا به�ت ن مهم است که با ما در Bixia تماس بگ�ی اندازه ن�ی
برق ممکن را برای نیازهای خود دریافت کنید. اگر یک قرارداد برق را 

انتخاب نکنید، یا اجازه دهید یک قرارداد را به شما پیشنهاد کنیم، یک 
قرارداد ویژه )قرارداد واگذار شده ]anvisningsavtal[( دریافت 

خواهید کرد که اغلب گران�ت از سایر قراردادهای برق است.

چگونه یک قرارداد برق را بدست آورم؟
امضای قرارداد برق یا تغی�ی به یک قرارداد برق دیگر آسان است. 

یم توانید به صورت رایگان از توزیــــع کننده برق دیگری به Bixia بروید. 
ید و ما به شما کمک خواهیم کرد. یان ما تماس بگ�ی با خدمات مش�ت

ن یم توانید در وبسایت bixia.se/elavtal قرارداد برق  همچن�ی
امضا کنید

ی Bixia هستید اگر از قبل مش�ت
ی Bixia هستید و یم خواهید قرارداد برق فعیل خود  اگر از قبل مش�ت
را تمدید و یا تغی�ی دهید، یم توانید این کار را از طرق زیر انجام دهید:

از طریق وب سایت یا اپلیکیشن ما به Mitt Bixia وارد شوید	 
با ما به صورت آنالین در bixia.se چت کنید	 
ید	  یان ما با شماره 30 30 60-0771 تماس بگ�ی با خدمات مش�ت
ایمیل به kundservice@bixia.se ارسال کنید	 

)Mina sidor( صفحات من
هنگایم که به »صفحات من« در bixia.se/mina-sidor وارد یم 
شوید، یم توانید فاکتورها، مرصف برق خود را ببینید و قرارداد برق 

خود را تغی�ی دهید. 

 »صفحات من« در حال حا�ن فقط به زبان سوئدی در
س هستند. دس�ت

هنگام تماس با ما به چه اطالعا�ت نیاز 
خواهیم داشت؟

ن اجتمایع شما	  شماره تام�ی
نام، آدرس و شماره تلفن شما	 
از چه روزی یم خواهید قرارداد برق اجرا شود	 
شناسه سایت)nätområdes-id( و شناسه تسهیالت شما 	 

)anläggnings-id(. این اطالعات را یم توانید در قبض برق خود بیابید. 
ن یم توانید این اطالعات را  کت شبکه برق ن�ی هنگام ثبت نام در �ش

درخواست کنید.

www.bixia.se/mina-sidor

ید: با ما تماس بگ�ی
شماره تلفن: 30 30 0771-60                                               

ید:  یم توانید از خارج از کشور با ما تماس بگ�ی
+46 771 60 30 30

 E-mail: kundservice@bixia.se

  ساعات کاری
 برای مشاهده ساعات کاری فعیل ما به

bixia.se/kundservice مراجعه کنید.

چرا باید من Bixia را انتخاب کنم؟
ی Bixia، شما همیشه برق ٪100 تجدید پذیر را  به عنوان مش�ت

بدون هزینه اضا�ن دریافت یم کنید. با هم، ما عالوه بر آنکه استفاده 
از برق تجدیدپذیری که در حال حا�ن وجود دارد، را فراهم میکنیم 

ن کمک یم کنیم. عالوه بر  ن به افزایش برق تجدیدپذیر ن�ی - ما همچن�ی
ایط مطلوب برای قرارداد برق خود  یان و �ش این، خدمات عایل مش�ت

دریافت یم کنید.



کدام قرارداد برق را انتخاب کنم؟
قراردادهای برق ما

)Rörligt elpris( هزینه متغ�ی برق 
وی یم کند. این  قیمت متغ�ی برق از توسعه قیمت برق در بازار پ�ی

بدان معناست که هزینه ای که برای برق یم پردازید در هر ماه 
متفاوت خواهد بود. بنابراین قیمت متغ�ی برای کسا�ن مناسب است 

ات  وی از مرصف برق شما را�ن هستند و در مقابل تغی�ی که از پ�ی
 قیمتها انعطاف پذیر هستند. اگر قیمت برق متغ�ی را انتخاب کنید،

Bixia Framtid - یم توانید در هر زمان به قرارداد برق دیگر ما 
تغی�ی دهید.

Bixia Framtid 
Bixia Framtid قرارداد برق مطلو�ب است که در آن کارشناسان 

تجاری برق ما کار خرید برق شما را انجام یم دهند. آنها حدود نییم از 
ن ترین حد خود یم  برق مرص�ن شما را زما�ن که قیمت در بازار به پای�ی

رسد، را خریداری یم کنند. به آن پوشش قیم�ت یم گویند. بقیه مرصف 
برق شما بر اساس قیمت متغ�ی است. نتیجه این است که ما پیک 

ین نوسانات در بازار برق در  قیمت ها را کاهش یم دهیم، تا از بزرگ�ت
امان بمانید. به طور خالصه، ترکی�ب از امنیت در قیمت ثابت و 

Bixia Framtid .امکانات در قیمت متغ�ی دریافت یم کنید 
یک قرارداد دائیم با یک دوره اخطار 12 ماهه است.

چگونه صورتحساب خود را پرداخت کنم؟
صورتحساب شما هر ماه یکبار برای شما ارسال یم شود. شما یم 

نت بانک یا  توانید انتخاب کنید که فاکتور خود را از طریق ایمیل، این�ت
ل خود از طریق پست دریافت کنید. ن در م�ن

با این حال، انتخاب یک جایگزین دیجیتال هم برای شما آسان تر 
است و هم برای محیط زیست به�ت است.

ین روش  به ما اطالع دهید که کدام روش صورتحساب برای شما به�ت
هست - ما هیچ هزینه ای برای صورتحساب دریافت نیم کنیم. ما باید 

ن اجتمایع، نام بانک و آدرس ایمیل شما را بدانیم. شماره تام�ی

 از حساب 
ً
آیا یم خواهید این مبلغ مستقیما

بانیک شما کرس شود؟ 
طبق معمول هر ماه یکبار فاکتور دریافت خواهید کرد. تفاوت این 

است که مبلغ به طور خودکار از حساب بانیک شما کرس یم شود. تنها 
ن شوید پول کا�ن در  کاری که باید انجام دهید این است که مطم�ئ

ی از  حساب شما وجود دارد. بدیه مستقیم رایه مناسب برای جلوگ�ی
یادآوری پرداخت و هزینه های تاخ�ی است.

ن الملیل پرداخت های ب�ی
اگر یم خواهید در خارج از کشور پرداخت کنید و از هزینه های باال 

ن  اجتناب کنید، باید کدهای سوئیفت و IBAN را وارد کنید که در پای�ی
فاکتور خود مشاهده یم کنید.

چقدر برای برق پرداخت یم کنم؟
هزینه های برق شما به دو قسمت تقسیم یم شود. یک قسمت برای 

کت شبکه برق پرداخت یم شود. این  نگهداری شبکه برق به �ش
 

گ
قسمت شامل یک هزینه ثابت و یک قسمت متغ�ی است که بستیک

.)kWh ،به مرصف برق شما دارد )برحسب کیلووات ساعت 
ل کند. Bixia نیم تواند این قسمت را کن�ت

Bixia برای بر�ت که مرصف یم کنید برای شما فاکتور صادر یم کند. 
قیمت برق شامل هزینه ثابت و قیمت برق )öre/kWh(، مالیات بر 

 ارزش افزوده، هرگونه هزینه اضا�ن و هزینه های قانو�ن است.
ان برق مرص�ن شما  ن مبلیعن که پرداخت یم کنید تا حد زیادی به م�ی

 دارد.
گ

بستیک

آیا شما نقل مکان میکنید؟
 Bixia شما یم توانید در هر نقطه از سوئد نقل مکان کنید و همچنان

کت تجاری برق خود داشته باشید.  را به عنوان �ش

ید یا  یان ما به شماره 30 30 60-0771 تماس بگ�ی با خدمات مش�ت
یک ایمیل به kundservice@bixia.se ارسال کنید و ما به شما 

کمک یم کنیم تا یک قرارداد جدید را در آدرس جدید خود امضا کنید. 
وری حداک�ث تا هفت روز قبل از  ی از هزینه های غ�ی �ن برای جلوگ�ی

ن برای ثبت جابجا�ی شما با  ید. همچن�ی نقل مکان با ما تماس بگ�ی
کت جدید شبکه برق شما تماس خواهیم گرفت. ما در مورد همه  �ش

ن مربوط به انتقال قرارداد برق به شما کمک خواهیم کرد. چ�ی

شما فقط باید اطالعات زیر را در اختیار ما قرار دهید:

ن آن.	   اطالعات شخیص، آدرس و شماره آپارتمان شما در صورت داش�ت
شماره تلفن شما.	 
وع کنیم.	  تاری�ن که یم خواهید ما تحویل برق به خانه شما را �ش
شخیص که مسئول قراردادها است. اگر دو نفر از شما با هم نقل مکان یم 	 

کنید، باید به ما اطالع دهید که چه کیس مسئول قراردادها خواهد بود، 
 زیرا هم قرارداد شبکه برق و هم قرارداد برق باید توسط یک شخص

امضا شود.


