
Ölçüm cihazlarınızı  
OKUMAYA geliyoruz.
Lütfen buna göre hazırlığınızı yapın.

Isı pay 
ölçer

Su sayacı Isı ölçer Duman 
dedektörü

Cihaz okuma / bakım:

Nerede?

Lütfen belirtilen tarihte, dairenize ve söz konusu cihazlara 
serbestçe erişilebilir olduğundan emin olun. (yani çalışmanın 
başından sonuna kadar)

Sayın ev sakinleri,
Ev sahibiniz / mülk yönetiminiz, dairelerinizde 
sözü geçen çalışmaları yapmamız için bizi görev-
lendirmiştir. İlan edilen tarihte aşağıdaki hususları 
dikkate alırsanız, bize çok yardımcı olursunuz:

·   O tarihte şahsen orada bulunamıyorsanız, lütfen 
güvendiğiniz bir kişi aracılığıyla bize gerekli 
erişimi sağlayın.

·   Kişiye özel randevu, bunun için yapılması gere-
ken bireysel yolculuk nedeniyle ücrete tabidir.

·   Oluşacak sorumluluk nedeniyle; mobilya, panel 
veya diğer nesneleri hareket ettirme iznimiz 
bulunmamaktadır.

·   Isıtma Giderleri Yönetmeliği uyarınca, okunma-
sı sağlanamayan cihazlardaki tüketim, tahmin 
edilmek zorundadır.

·   Cihazların okunmasına ve/veya faturalandırmaya 
ilişkin sorulara yanıt veremiyoruz. Bu bağlamdaki 
sorularınız için, lütfen ev sahibiniz veya sorumlu 
mülk yönetiminiz ile iletişime geçin.

·   Lütfen belirtilen zamanlarda bir kayma/değişiklik 
olmasını, tamamen olasılık dışı tutamayacağımızı 
göz önünde bulundurun. Çalışmamız daha erken 
bir tarihte biterse, personelimiz binanızı daha 
erken terk edecektir.  

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Şu tarihler arasında:

Ne zaman?

Aşağıdaki kişi/kurum adına: Ev sahibi / mülk yönetimi

Tüm ev sakinleri için geçerlidir! 

SaatSaat

Gayrimenkul 
no.

Şu katlar 
için geçerlidir:

şuna  
kadar

1486-10-2021

Çalışmayı icra eden firma

ve

Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için aşağı-
daki davranış ve hijyen önlemlerine uyulmasını rica 
ederiz: 
·   Çalışanlarımız ağız ve burun koruyucu maskeler takmakta ve 1,5 m 

güvenlik mesafesine özen göstermektedir. Servis randevusu sırasın-
da sizden de ağız ve burun koruyucu maskesi takmanızı ve sosyal 
mesafeyi korumanızı rica ederiz.

·   Bu duyuruyu bir imza ile teyit etmeniz gerekli değildir.
·   Servis randevusu genellikle sadece ilgili personelimizin ve ikâmet 

eden ilgili kişinin karşılıklı rızası ile gerçekleşmektedir. Bu çalışmanın 
yapılmasını istemiyorsanız, lütfen bunu ilgili personelimize iletin.

·   O tarihte karantinada iseniz veya söz konusu hastalık belirtilerini 
gösteriyorsanız, çalışmamızı reddedebilirsiniz. Bu durumda çalışan-
larımız, konutunuza girmemeleri yönünde uyarılacaktır.

Musterverwaltung 
Verwaltungsstraße 12 
12345 Musterstadt

Musteradresse 
Musterstraße 23 
12345 Musterstadt

Musterunternehmen 
Unternehmensweg 53 
12345 Musterstadt

ABC-12345-6
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