
پرداخت آسان و مطمئن با 1521

کد اقتصادی: 

مهلت پرداخت مشمول بدهی قبلی نمی باشد

1/5

25/1

66893627 121 بزرگراه نواب نبش شکوفه
منطقه برق فارابي

2/23/50808/60/85600

0286233/6

1466176/0

مامور00

خانگی)1-1(

ی: 
صاد

کد اقت

6 5 4 3 12

سال جاری

سال گذشته 

متوسط 60 روزه

نحوه قرائت : تاریخ انقضاء پروانه:

مراجعه بعدی تاریخ صدور  واحد  حوادث پاسخگوئي آدرس منطقه: 

 منطقه برق: 

ارقام/ضریب : 

فاز/آمپر:

نوع فعاليت: 

رمز رایانه: 

پلک: 

 تاریخ نصب اوليه:

 بدنه کنتور

 تعرفه: 

 پرونده:  شناسایي: 

 کد پستي: 

 نشاني: 

شرح مشترک محترم:

11450 6209 17146

766/88 1636

98-7

تعداد روز دوره : متوسط مصرف 30 روزه:

قرائت پيشين

قرائت کنونی

 دوره کم باریاوج بارميان باریتاريخ

نرخ )ريال(

720733 166/88 4319 مازاد بر 600

391600 100 3916 مازاد بر 500 تا 600

311300 100 3113 مازاد بر 400 تا 500

271000 100 2710 مازاد بر 300 تا 400

150600 100 1506 مازاد بر 200 تا 300

70200 100 702 مازاد بر 100 تا 200

60300 100 603 مصرف 0 تا 100

فرمول محاسبه و مبلغ مبلغ 30 روزه مصرف 30 روزه پله های مصرف 30 روزه

510153765 تخفيف مصرف کم باری301.5 ريالميزان مصرف در کم باری

311187533 هزينه مصرف اوج بار603 ريالميزان مصرف در اوج بار

عنوان

344 بدهکاری

424866 عوارض برق

2132 مبلغ بيمه

384492

4272127 بهای برق دوره

23465 آبونمان

-153765 تخفيف مصرف کم بار

187533 هزينه مصرف اوج بار

4214897 مبلغ مصرف

)ریال( مبلغ

5083000مبلغ قابل پرداخت:
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مهلت پرداخت:

1695

389525428611687

98/07/29

98/05/2716331589810940

815311510

64

سکينه محمدي

1001

1119401121529

72/03/25

98/08/11

98/08/22
با تشکر از پرداخت به موقع صورتحساب دوره پيشين خود. جهت صرفه جويي در زمان، از پرداخت غير حضوري استفاده نماييد.

ماليات بر ارزش افزوده

)1010(

5083000  رمز رايانه  دوره  سال 

0286233/60798

شرکت توزيع نيروی برق تهران بزرگ *

 شناسه پرداخت  شناسه قبض  

9 0286 2330 41295 0838 0720

مبلغشرح مبلغمصرفنرخ )ريال(شرح مصرف

تعداد خانوار: 1

94/08/30تاریخ آخرین تعویض:

)kwh( مصرف

:)kwh(مصرف کل دوره 

شد
ي با

ي نم
ي قبل

ل بده
شمو

ت م
خ
ت پردا

مهل

1398/09/30 تاریخ : شرکت توزيع نيروی برق تهران بزرگ *

ريال

4214897

 تعداد روز*)30/مبلغ ماهانه(

مبلغ مصرف (ريال)

 1975733 /30) (* 64

با تشکر از پرداخت به موقع صورتحساب دوره پيشين خود. جهت صرفه جويي در زمان، از پرداخت غير حضوري استفاده نماييد.

مبلغ قابل پرداخت:

شناسه مليکد اقتصادی


