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Sizi biz arıyoruz!
Mayıs 2018’den itibaren size randevu teklifleri sunacağız.
Öncesinde sorularınız varsa doğalgaz büromuzla görüşebilirsiniz
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L-Gaz’dan H-Gaza geçiş konusunda sorularınız mı var?
Size hizmet etmek bizi memnun eder.
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DOĞAL GAZ DEĞİŞTİRME
L-GAZ’DAN H-GAZA GEÇİŞ HAKKINDA
MÜŞTERİLERE BİLGİ

MESELEYİ
BİLMEK.

Sevgili Müşterilerimiz,
StadtWerkegruppe Delmenhorst tedariki bölgesinde şimdiye kadar doğalgazı, diğer adıyla L-Gaz1 Hollanda’dan ve
Almanya’dan destekle güvenilir biçimde aldınız. Doğalgazda
iki gaz kalitesi bulunmaktadır: L-Gaz ve H-Gaz2. İkisinin
farklı bileşimleri vardır ve özellikle yakıt değeri açısından
farklılık gösterirler.
Günümüzdeki L-Gaz doğadaki azalan mevcudiyeti nedeniyle gelecekte sınırsız kullanabileceğimiz bir gaz değildir. Ama
bu endişelenmeyi gerektirecek bir durum değil, çünk Almanya'daki L-Gaz ile tedarik edilen (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Sachsen-Anhalt
ve Bremen) bölgeler gelecek yıllarda H-Gaza geçecektir.
StadtWerkegruppe Delmenhorst tedarik bölgesinde Mayıs
2018’de geçiş projesini başlatıyoruz.
SİZİN İÇİN BİZ
Gaz tüketim cihazlarınızın (örn. kalorifer sistemleri, gazlı
fırınlar, gazlı ısıtıcılar) güvenilir ve güvenli çalışmayı sürdürmeleri için değişen yakıt değeri nedeniyle her cihazın
uzman bir şirket tarafından kaydedilip uyarlanması gereklidir. Ama sizin bir şey yapmanıza gerek yok, sizin adınıza bu
işi biz hallediyoruz!
Gaz tedarikinde güvenilir ortağınız olarak zahmetleri
mümkün olduğunca az tutmak için elimizden geleni yapacağız. Ama elbette desteğinize de ihtiyacımız var.

LL, “low caloric” anlamında, yani düşük enerji içeriği
H, “high caloric”anlamında, yani yüksek enerji içeriği
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GEÇİŞ
SEYRİ.

Doğalgaz geçişi çerçevesinde bütün gaz tüketimi kaydedilmeli,
uyarlanmalı ve rasgele örnek alınarak kontrol edilmelidir.
Bu işlem üç adımda gerçekleşiyor:
ADIM 1 – KAYIT
Mayıs 2018’den itibaren size yazılı randevu teklifleri sunacağız. Bu randevulara ortak şirketlerimiz Energie Mess- und Servicedienste GmbH
(Enermess) ve swb Gasumstellung GmbH’nin çalışanları sizi
yerinde ziyaret ederek evinizde bağlı gaz tüketim cihazlarını
kaydedecekler. Cihazların kaydı normalde cihaz başına 45
dakikadan daha uzun sürmeyecektir. Evinizde mevcut bütün
cihazların kaydedilmesi önemlidir.

GELECEĞİ GÜVENLİ
TEDARİK İÇİN.

SAHTEKARLARA KARŞI KORUMA
Önemli: Çalışanlar sadece önceden bildirilen randevularla
geliyorlar. Evinizi ziyaret ettiklerinde Energie Mess- und Servicedienste GmbH (Enermess), swb Gasumstellung GmbH ve
LPR GmbH çalışanları, şirketimizin fotoğraflı bir kimliği ve
randevu ilanında alacağınız bireysel erişim koduyla kimliklerini kanıtlayacaklar. Evinize sadece kimliği bulunan kişilerin
girmesine izin verin!

ADIM 2 – UYARLAMA
Ocak 2020’den itibaren yine size randevu teklifleriyle başvuracağız. Bu randevulara ortak
şirketlerimiz Energie Mess- und Servicedienste
GmbH (Enermess) ve swb Gasumstellung GmbH’nin çalışanları
sizi ziyaret ederek daha önce kaydedilen gaz cihazları yeni gaz
kalitesine uyarlayacaklar. Uyarlama normalde cihaz başına 60
dakikadan daha uzun sürmüyor.
ADIM 3 – KALİTE KONTROLÜ
Rastgele seçilen bazı müşterilerde kayıttan veya
uyarlamadan sonra ilave kalite kontrolleri yapılacak. Bunun için üçüncü bir ortak şirketimiz,
yani LPR GmbH’nın bir çalışanı söz konusu müşteriye randevu
teklifinde bulunacak.

DOĞAL GEZ GEÇİŞİ ÜCRETİ
Uyumlu gaz tüketim cihazlarınızın değiştirilmesi konusunda doğrudan masraf yapmayacaksınız. Masraflar Stadtwerke Delmenhorst GmbH (Enerji Ekonomisi Kanunu
Madde 19a uyarınca şebeke işleticisi) tarafından karşılanıp ülke genelinde dağıtılmaktadır.

