
 

 ه العربي 
 تعديل الدفعة المقدمة لتكاليف التدفئة  - لتعليمات ا

 • لماذا نتلقى زيادة في الدفعة المقدمة لتكاليف التدفئة؟ 

 

  الطلب اإلضافي على تكاليف التدفئة أمر متوقع في المستقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ألن 

 

 الزيادة من دفعة إضافية؟  تجنبني • هل 

 

  احتمالية دفع دفعة إضافية.  من  ال ، سيؤدي التعديل إلى تقليل 

 

 • ماذا يحدث إذا اعترضت على تعديل الدفعة المقدمة لتكاليف التدفئة ولم أدفعها؟ 

 

  على أساس كل حالة على    المعطيات ، سوف نفحص  ال ننصح باالعتراض و مع ذلك،   الواقع في

٪ ،  35حدة. في هذه الحالة ، نود أن نشير إلى أنه إذا لم تتم زيادة الدفعة المقدمة لتكلفة التدفئة بنسبة 

فسوف نطالب بالدفعة اإلضافية دفعة واحدة ، وإذا لزم األمر ، نؤكدها في المحكمة. دفعات التقسيط  

 مستبعدة. 

 

 ٪؟ 35• من الذي يحصل على تعديل 

 

  يتلقى جميع المستأجرين فيGWG Rhein-Erft    التعديل ، بغض النظر عن نتيجة التسوية

 للسنوات السابقة. 

 

 • من أي فاتورة يصبح التعديل ملحوًظا؟ 

 

 . 2023من كشف رواتب 

 

 ؟ 2023• هل يجب أن أكون نشًطا بحلول األول من يناير 

 



 الدفعة المقدمة لتكلفة التدفئة   تعديل منك تقديم   نرجوا، فإننا فيما اذا كنت تحصل على مساعدات مالية

 . اقرب وقت ممكن في  الدائرة الحكومية المختصةإلى 

  إذا أعطيتنا تفويًضا بالخصم المباشر لمنطقة الدفعات المالية الموحدة باليوروSEPA   فسنقوم ،

 بتحصيل اإليجار 

 بحاجة إلى إجراء أي تغيير.  تكون لن  ثالث يوم عمل من الشهر تلقائيًا من حسابك. 

   إذا قمت بإعداد أمر دائم من خالل البنك الذي تتعامل معه ، فإننا نطلب منك تعديل هذا في مرحلة

 مبكرة. 

 

 • باإلضافة إلى تعديل الدفعة المقدمة لتكاليف التدفئة ، هل يمكننا المساهمة في خفض تكاليف الطاقة؟ 

 

  التدفئة قبل التهوية  قم بخفض 

  ال تترك النوافذ مفتوحة طوال الوقت  قم بتهويتها بدالً من ذلك 

  ال تعرقل تبديد حرارة المشعات 

 

 

 .يمكنك العثور على مزيد من النصائح حول توفير الطاقة في النشرة اإلخبارية الخاصة بنا 

 

 مثال على حساب الدفع المسبق لتكلفة التدفئة 

 

 يورو   50.00المسبق لتكاليف التدفئة سابقًا الدفع 

 يورو  17.50=  0.35يورو ×   50.00  -يورو  17.50٪ 35زيادة بنسبة  

 

 يورو  67.50الدفع المسبق لتكاليف التدفئة اآلن 

 


