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ناميده  شرکتکه ذیالً  ..........................................................................................................به نشاني  مرکزیاین پيمان في مابين شرکت گاز استان 

 شودمي

  ............................................. از صادره ..........................................به شماره شناسنامه ................................................ فرزند ............................................................................... و
 ......................................به عنوان متقاضي اشتراک گاز جهت ملک با پالک ثبتي به شماره ..................................................کد ملي 

  ................................بخش

 ...............................دارای ...................................................... کدپستي ......................................................................................................................................... نشانيبه   

 مترمربع

شناخته  .........................................................اشتراک  واحد که در زیر پيمان مشترک ناميده و با شماره ..........................تعداد زیربنای مفيد و 

  شود مي

ل ان بشرر  ذیرمفاد این پيمباشد والینفک این پيمان مي که جزء«گاز طبيعيت و شرایط استفاده ازمقررا»از طرف دیگر طبق 

 گردد :منعقد مي

 

  : 1ماده 

ظرفيت کنتور( تأمين خواهد شرد و  .....................) مترمکعب در ساعت .............................. گاز طبيعي موضوع این پيمان تا ميزان حداکثر

وافقرت و اقدامي ننماید که قبرل از ممشترک مکلف است در مصرف گاز مورد احتياج خود ميزان حداکثر مزبور را رعایت کند 

 شرکت ميزان مصرف از حداکثر مذکور تجاوز کند . 

به علت توسعه یا علل دیگر به گاز طبيعي با مقادیر بيش از ميزان مقرر در این ماه نياز داشته باشرد چنانچه  مشترک تبصره : 

مطالعه نسبت به امکان افزایش مقدار مورد نيراز  پس از مکلف است قبالً درخواست خود را به شرکت منعکس نماید و شرکت 

تصميم خود را به اطالع مشترک خواهد رسانيد. هرگونه تجدیدنظری که از طرف شرکت به تناسب افزایش حجم و یا فشار گاز 

 خواهد بود.ها به عمل آید برای مشترک الزم االجرا در ميزان هزینه برقراری انشعاب  آبونمان ثابت ماهيانه  و سایر هزینه
 

  : 2ماده 

 ریرا ....................... ............................................................. هزینه برقراری انشعاب  و سهم مشترک از هزینه خط اختصاصي جمعاً به مبلر  -الف  

 باشد :تفکيک ذیل مي و به

 ریا  ............................................................................................. معاد :  هزینه برقراری انشعاب -1

 ریا  ....................................................................معاد  : سهم مشترک از هزینه خط انشعاب -2

 باشد :نحوه پرداخت مبال  فوق به صورت زیر مي -ب

 ............................................ نرزد بانرک شماره ...................................................................ریا  به حساب .................................................................................................مبل  -1

 وازیر گردیده است. .مرکزیبنام شرکت گاز استان  .................................................به تاریخ .....................................................شعبه

 مانده مبل  مورد تعهد مشترک به شر  ذیل پرداخت خواهد شد. -2

 

   : 3ماده 

 پيمان فروش گاز طبيعي
        

 ...................................... :اداره گاز ناحيه               

 ............................................ تاريخ :

 ....         ........................... شماره اشتراك :

 ..................................... كد آدرس :

 ................................... نوع اشتراك :



 

 پيمان فروش گاز طبيعيفرم  
 QF-37-19    ند:شماره س

 00سند: شیرایو

   2از  2   صفحه

  هيچگونره حقري بررای مشرترک نصب انشعاب و واگذاری اشتراک به منظور تأمين گاز طبيعي مورد درخواست متقاضي بوده

وقي و اداری در قبرا  دعراوی و ئوليت کيفری  حقرسباشد. شرکت از هرگونه مایجاد ننموده و دليلي بر مالکيت مشترک نمي

ادعاهای احتمالي که از سوی اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضایي و انتظامي و اداری کشور اقامه گرردد مبرری بروده و 

 مسئوليت پاسخگویي به عهده مشترک یا قائم مقام قانوني ایشان خواهد بود و شرکت در این زمينه مسئوليتي نخواهد داشت.
 
 

  : 4ماده 

و تجهيزات مربوط به خود را )بعد از نقطه تحویل( بر طبق مقررات و استانداردها برا نماید که کليه تأسيسات مشترک تعهد مي

و کوتراهي وی  در رعایت کامل اصو  ایمني و از جمله مقررات ملي ساختمان ایجاد و نگهداری نماید و چنانچه به دليل قصور 

ه و افراد ساکن و ... خسارتي وارد گردد جبران آن بره عهرده مشرترک بروده و شررکت این موارد به ملک و تأسيسات مربوط

 هيچگونه تعهدی ندارد.
 

   : 5ماده 

محل مناسب و قابل دسترسي را با نظر شرکت برای نصب )کنترور( اختصراص داده در هنگرام ترييرر در مشترک متعهد است 

نمایرد کره نمایرد. مشرترک تعهرد ميني شرکت ترييراتي ایجاد ملک و ساخت و ساز در شرایط دسترسي بدون موافقت کتب

مورین مجاز شرکت فراهم نماید. چنانچه مشرترک تسهيالت الزم را به منظور بازدید  قرائت  تعمير و تعویض کنتور از سوی مأ

 اقدام نماید.به هر عنوان مانع ورود مأمورین گردد شرکت مجاز است با اخطار قبلي و کتبي نسبت به قطع جریان گاز 
 

   : 6ماده 

های فروش گاز طبيعي های متعلقه اعالم شده خود را طبق تعرفهمشترک مکلف است بهای گاز مصرفي  آبونمان و سایر هزینه

در مهلت تعيين شده در صورتحساب پرداخت نماید. در صورتيکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت تعيين شده پرداخت 

 جریان گاز را قطع نماید.  ننماید شرکت مجاز است

 پرداخت هرگونه ماليات و عوارضي که با مصرف گاز تعلق گيرد به عهده مشترک خواهد بود. تبصره :
 

 : 7ماده 

کت به مشترک تحویل خواهرد پس از عقد پيمان فروش گاز طبيعي از طرف شر روز .............................گاز طبيعي موضوع این پيمان  

این اساس شرکت گاز استان مرکزی در راستای خط مشي سازمان  خود را ملزم به استمرار ترأمين و تحویرل گراز بره  شد.  بر

 مشترکين جزء نموده است مگر در مواردی از قبيل : بدهي مشترک  تعميرات  افت فشار در شبکه ملي گاز و موارد مشابه ...

ه خارج از حيطه اختيار شررکت باشرد ترأخيری حاصرل شرود شررکت در صورتيکه در شروع تحویل گاز به عللي ک ه :تبصر

 هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
 

باشرد پرداخرت آبونمران ثابرت در طو  مدتي که جریان گاز با درخواست مشترک و یا به علت قصور وی قطرع مي  : 8ماده 

 وصل و تسویه حساب خواهد بود. ماهيانه الزامي است. برقراری مجدد جریان گاز مستلزم پرداخت هزینه قطع و

این پيمان در هشت ماده و سه تبصره و در دو نسخه تنظيم و به امضاء مشترک و شرکت رسيده است. هر یک از نسرخ امضراء 

 باشد.شده حکم نسخه اصلي را داشته و واجد اعتبار مي
                     

 از طرف مشترک                                                  از طرف شرکت                                    


