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Hesap Açıklaması
Genel Bilgiler:
Faturanın 1. Sayfası size yıllık faturanızın temel içeriği ile ilgili genel bir bakış açısı vermektedir. Bunlar özellikle: fatura süresi ve fatura
tutarı, ön ödemeler, önceki yılın ve güncel enerji tüketim bilgileridir. 2.Sayfada yeni dönemdeki aylık ön ödeme miktarlarını ve tarihlerini
öğrenebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için faturadaki ceşitli veriler, fatura tutarının nasıl hesaplandığını anlamanızı kolaylaştıracaktır.
Bununla ilgili aşağıdaki sayfalarda tüketilen her enerji türü (elektrik, gaz veya su) ile ilgili hesap tesbiti diye tercüme edebileceğimiz
"Berechnungsnachweis"bulunmaktadır. Hesap tesbiti bütün önemli bilgileri içermektedir. Burada söz konusu olan hesap tesbiti tüketim
miktarının belirlenmesi ödenecek tutarin hesaplanması diye belirlenen iki bölüme ayrılmıştır. Faturanızın sonunda "Aktuelle Serviceinformationen" başlığı altında ürünlerimize ait tüm önemli bilgileri ve diğer yararlı olabilecek ipuclarını özetledik. Kendi elektrik tüketiminizi benzer aileler ile karşılastırabilmeniz için yıllık fatura ile beraber bir karşılaştırma tablosunu da sizlere sunuyoruz.

Yıllık fatura, sayfa 1 (Özet)
1 Hesaplama Dönemi
Yıllık faturanızın geçerliliğini içeren zaman dilimidir. Başlangıç ve
bitiş zamanları, yukarıda sözü edilen hesap tesbitinin (Berechnungsnachweis) teknik bölümünde bildirilen eski ve yeni sayaç
okuma tarihleri ile aynıdır.
2 Müşteri Numarası
Müşteriye ait en önemli özdeşleştirme belirtisidir. Telefon görüşmelerinde ve yazışmalarda bu numarayı bildirirseniz isteklerinizi
daha hızlı işleme koyarız. Örneğin banka havalesinde bilgiler
eksik ya da yanlış ise, ödemenizi tespit edemez bu nedenle de
hesabınıza kaydetemeyiz. Bu durum sonuç olarak hatırlatma
maliyeti, hatta en kötü durumda elektriğizin kesilmesine sebep
olabilir.
Sizden ricamız: Telefon görüşmelerinde ve yazışmalarda, ama
özellikle de ödemelerde, her zaman doğru ve eksiksiz müşteri
numaranızı belirtiniz.
3 Fatura Bilgileri
Burada hesaba ait en önemli sonuçlar gösterilmektedir. Ilk
bakışta hangi enerji kaynağını (elektrik, gaz veya su) kulandığınzı
görebilirsiniz. Sağdaki "Rechnungsbetrag" bölümünde kullandığınız tutar belirtilir. Bu tutardan aylık yaptığınız ön ödemeler
çıkarıldıktan sonra kalan tutar, ya bir ek ödeme yada geri
alacağınız miktar olarak tesbit edilir. "Letzter Buchungstag":
Son ödemenizi kaydettiğimiz tarihtir. Bu sayede son ödemenizin
hesaba katılıp katılmadığını tespit edebilirsiniz.
4 Kısa ön ödeme bilgisi
Burada ilk bakışta gelecek yıl icin öngörülen aylık ödemelerinizi
görebilirsiniz.
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5 Hesap ve ödeme bilgileri
Fatura tutarını ve aylık ön ödemelerinizi banka havalesi yoluyla ödüyorsanız, bir defaya mahsus olmak üzere ödemenizi, burada
belirtilen en son ödeme tarihlerine kadar, beklediğimizi hatırlatıyoruz. Eğer bize banka hesabınızdan çekme talimatı verdiyseniz
(müşterilerimizin % 80 bu işlemi kullanmaktadır) bu durumda size hangi bankadan ve hesapdan fatura tutarını veya aylık ön
ödemeleri belirtilen tarihlerde çekeceğimizi bildiriyoruz.Gizlilik nedeniyle, hesap numaranızın sadece son 4 rakamı görüntülenir.
Bu bilgileri lütfen kontrol ediniz. Faturanın elinize geçmesiyle beraber, 2 hafta boyunca bize bildirerek bu bilgileri değiştirebilirsiniz.
Varsa, alacağınız miktar en kısa zamanda banka hesabınıza havale edillir. Eğer hesap numaranızı bize billdirmediyseniz, burada bu
bilgileri bize bildirmenizi rica ediyoruz.
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Yıllık fatura, sayfa 2 (gelecek aylık avans ödemeleri)
6 Aylık Önödeme Bilgileri
Burada yeni aylık ödemelerinizin oluşumunu, tutarını ve ödeme tarihlerini bildiriyoruz. Yeni ön ödeme tutarinizin belirlenmesinde
yıllık faturada belirtilen tüketiminizi, güncel veya gelecekteki ürün ﬁyatlarımızı da hesaba katarak, baz olarak alıyoruz.
Not: Yaklaşık son aylık ön ödeme tarihinden 2 hafta sonra sayaç okunması gerçekleşir. Bu tarihden takriben 4 hafta sonra yeni
yıllık faturanız size ulaşır.

Yıllık fatura, sayfa 3 (Hesap tesbiti)
7 Sayım Noktası
Sayım noktası herhangi bir fatura içinde belirtilmesi gereken
tek özdeşleştirme noktasıdır. Bu nokta enerji teslimini bu tüketim
biriminde diğerleriyle karıştırmadan gercekleştiren bir ölçüm
noktasıdır.
8 Tüketim Tespiti
Burada enerji tüketiminizin söz konusu olan süre içinde tesbiti
icin gerekli bilgileri bulabilirsiniz: Enerji türü, seçtiğiniz tariﬂer ve
sayaç numarası, sayaç okuma tarihi ile sayaçta okunan değerler
("eski" ve "yeni") ve bu bilgiler sayesinde elde edilen tüketim
miktarınız. Ayrıca sayacınızın bizim taraﬁmızdanmı okunduğunu,
tahminmi edildiğini yada sizin tarafınızdan okunan sayıları mı
hesabınız için kullandığımızı görebilirsiniz. Farklı ﬁyat tariﬁ (gece
ve gündüz tarifesi gibi) seçtiyseniz bu da ayrıca belirtilir. Bazı
durumlarda sayaç değerlerindeki okunan farkın başka bir tüketim
birimine dönüştürülmesi gerekebilir. Örneğin gaz sayacında metreküp (m3) olarak okunan değer, yasa gereği kilovatsaat (kWh)
olarak hesaplanmalıdır.
Bu kısmın sonunda hep bir sonraki "Betragsermittlung" bölümünde fatura tutarının hesaplanması icin temel oluşturan enerji
tüketimi bulunur ve faturanın 1.sayfasında enerji türüne göre
yayınlanır.
8a Kilovatsaat çevirimi – doğal gaz
Üst kısımda belirtiğimiz gibi sayaçda metreküp (m³) olarak
ölçülen doğal gaz tüketiminin faturanız için kilovatsaate (kWh)
dönüştürülmesi gerekir. Bu, sayaçda ölçülen metreküp (m3)
değerinin teslim edilen gazın kaloriﬁk değeriyle (gazın enerji
içeriği) ve gaz tedarik durumu sayısıyla (basınç ve sıcaklık)
çarpılarak yapılır. Bu yöntemle hesap biriminin toplam tüketimi
kilowatsaat (kWh) olarak elde edilir. Bu dönüşümün daha detaylı
bir açıklaması için, doğal gaz faturanızın "açıklamalar" bölümüne
bakınız.
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9 Miktar Belirlenmesi
Burada "Verbrauchsermittlung" bölümünde belirlenen tüketim
miktarları geçerli ﬁyat veya zaman dilimlerine (örneğin ﬁyat veya
vergi oranındaki değişiklikler) göre sınıﬂandırılır ve geçerli ﬁyat
birimleri ile çarpılır. Yıllık ﬁyatlar (örneğin iş veya muhasebe giderleri) geçerli hesap zaman dilimlerine göre günlük dönüştürülür ve
hesaplanılan ve oluşturulan net, KDV ve brüt tutarlar enerji türüne
göre toplam olarak faturanızın birinci sayfasına (Özet) eklenir.
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10 Geçerli Servis Bilgileri
Bu sayfada sizlere faydalı ipuçları ve bilgiler veriyoruz.Böylece
bu sayfalarda yasa koyucu tarafından öngörülen "strommix"
(Elektrik etiketleme zorunluluğu) in açıklaması, evinizdeki su
sertliği ve Mainova hizmet merkezlerinin yeri ve mesai saatleri
belirtilmektedir.

Yıllık fatura, sayfa 3 (Hesaplamakanıtı)

11 Güncel elektrik tüketiminizin karşılaştırılması
Yönlendirmek amacıyla müşterilerimize, benzer ailelerin ortalama tüketiminin, kendi kişisel elektrik tüketimi ile karşılastırılması ve
değerlendirilmesi bağlamında destek veriyoruz. Bu sayede müşteri, kendi evinde yaşayan kişi sayısından bağımlı olarak güncel
tüketimini ekonomik, ortalama ya da yüksek olarak sınıﬂandırabilir ve böylece gerektiğinde kendileri için enerji tasarrufu ile ilgili
çözümler üretebilir.
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Yıllık fatura, sayfa 6 (Geçerli servis bilgiler)
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Yıllık fatura, sayfa 7 (Şu anki elektrik tüketiminizin karşılaştırılması)

