
تكاليف الطاقة آخذة يف االزدياد

هكذا ميكنك تقليل املدفوعات اإلضافية العالية
لقد ارتفعت أسعار الطاقة يف السوق العاملية منذ شهور بطريقة غري مسبوقة. وهو أمر يتأثر به جميع ُمزَوِّدي الطاقة يف أملانيا، وكذلك أنت باعتبارك 

املستهلك النهايئ.

Gewobag ما الذي تفعله رشكة
إننا نتحقق بشكل فردي، يف إطار حسابات أعامل التشغيل الحالية )للعام املايض 2021(، من التعديالت التي ال مفر منها بسبب ارتفاعات األسعار. 

نتوقع حاليًّا أن تتضاعف * تكاليف التدفئة واملياه الساخنة يف عام 2023 وحدها. لذلك نوصيك بتعديل املبالغ املدفوعة مقدًما وفًقا لذلك اآلن.

ملحوظة: حتى مع تكاليف التشغيل البارد، ال ميكن استبعاد حدوث زيادات أخرى يف التكاليف بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، باإلضافة إىل زيادة 

تكاليف الكهرباء، ونتوقع حاليًّا زيادة بنسبة 12 باملائة عىل األقل.

* نفرتض حاليًّا زيادات أكرث اعتدااًل يف التكلفة لجميع املستأجرين الذين لديهم خزَّانات حرارة ليلية.

ما الذي ميكنك فعله؟
نوصيك بشدة بزيادة املبالغ املدفوعة مقدًما لتكاليف التشغيل الشهرية للمرافق يف وقت مبكِّر بشكل أكرث عن التعديل االعتيادي عند حساب تكلفة 

أعامل التشغيل السنوية.

هل ترغب يف تعديل املبلغ املدفوع مقدًما اآلن؟ إًذا، ما عليك سوى إرسال رسالة بريد إلكرتوين إلينا وتحديد املبلغ أو املبالغ الجديدة املدفوعة مقدًما 

وتاريخ التعديل )شهر(. نرحب أيًضا بإجرائك التعديل بأثر رجعي اعتباًرا من يناير/كانون الثاين 2022.

هكذا ميكنك تعديل مبالغك املدفوعة مقدًما
service@gewobag.de :اكتب لنا رسالة بريد إلكرتوين عىل 

 يرجى تقديم املعلومات التالية:

  االسم والعنوان

  رقم عقد اإليجار

  التعديل اعتباًرا من أي شهر

  املبلغ الجديد املدفوع مقدًما لتكاليف التشغيل البارد باليورو

  املبلغ الجديد املدفوع مقدًما لتكاليف التشغيل الساخن باليورو

نصيحة: قم مبضاعفة املبلغ املدفوع مقدًما لتكاليف التشغيل الدافئة 

الخاصة بك. سوف تجد املعلومات يف حساب أعامل التشغيل األخري 

الخاص بك، وإذا كنت مستأجرًا جديًدا، فستجدها يف عقد اإليجار.



هكذا ميكنك توفري الطاقة واملال

الثالجة

تستهلك الثالجة املمتلئة طاقة أقل من الثالجة الفارغة: يجب أيًضا تربيد املساحة غري املستخدمة. ومع ذلك، فإن األطعمة الباردة تعمل وكأنها عبوات 

تربيد. ال تضع أي طعام ساخن داخلها، وافتح الباب لفرتة وجيزة قدر اإلمكان. أثناء اإلجازة، يجدر إيقاف تشغيل الجهاز متاًما.

ا؟ أن التربيد يستهلك حوايل ُخمس الكهرباء املنزلية. هل تعرف حقًّ

الطبخ

ميكنك توفري الطاقة عند الطبخ باستخدام غالية املاء لغيل ماء املعكرونة أو ماء البيض. فهي تعمل بشكل أرسع وتحتاج إىل طاقة أقل من عني املوقد. 

ضع غطاًء عىل اإلناء - ويجب أن يتناسب حجم اإلناء دامئًا مع عني املوقد.

ا؟ أن غسالة األطباق تستهلك كمية أقل من املاء مقارنة بالغسيل اليدوي. تعمل الغسالة بكفاءة أكرب عندما تكون ُمعبأة باألواين بالكامل. هل تعرف حقًّ

تدفئة

يجب أن تكون مناطق املعيشة 20 درجة، ويكفي يف غرفة النوم أن تكون درجة الحرارة من 16 إىل 18 درجة. أوِقف تشغيل املدفأة عندما تغادر. 

صحيح أن تدفئة غرفة باردة  تُكلِّف الكثري من الطاقة، إال أن التسخني املستمر يُكلِّف أكرث. وقم بالتهوية بشكل صحيح: فبداًل من إمالة النوافذ لفرتة 

طويلة، يفضل إجراء تهوية تدفقية لفرتة وجيزة!

ا؟ أنه مع كل درجة حرارة أقل، ميكنك توفري حوايل ستة باملائة من الطاقة. هل تعرف حقًّ

 Gewobag مركز خدمة

   الهاتف:                           )مجاين(

من االثنني إىل الخميس، من الساعة          صباًحا إىل

              مساًء، والجمعة من          صباًحا إىل             ظهرًا

service@gewobag.de :الربيد اإللكرتوين  

Gewobag رشكة

رشكة إسكان، رشكة مساهمة يف برلني، وعنوانها

www.gewobag.de

ميكنك قراءة املزيد من النصائح حول توفري الطاقة يف املجلة اإللكرتونية عىل:

www.gewobag.de/energiespartipps 

Alt-Moabit 101 A, 10555 Berlin
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