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ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ርሑብ ባንድኻ
ንስኻ እዚ ደብዳቤ እዚ ዝወሃበካ ኣብ ናይ ሳንድቪከን ኣባይቲ እትቕመጥ ኢኻ።
ሳንድቪከን አነርጂ ኣብ ኣዋርሕ ሕዳር/ታሕሳስ እቲ ናይ ሳንድቪከንሁስ ህንጻታት ናይ መርበብ ርሑብ ባንድ ናንዮት
ክዓሞ እዩ። ኣብ ሞንጎ ሰሙን 49 እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ሳንድቪከንሁስ ገዛውቲ ኣብ’ቲ ሓድሽ መርበብ ናይ ርሑብ
ባንድ ከነላግቦ ኢና።
ነዓኻ ብኸመይ ከምዝጸልወካ ኣብ ታሕቲ ኣንብብ።
ምልጋብ ኣብ’ቲ ሓድሽ ናይ ርሑብ ባንድ መርበብ
እቲ ትነብረሉ ህንጻ ምስ’ቲ ሓድሽ ናይ ርሑብ ባንድ መርበብ ኣብ ገለ እዋን ካብ ሰኑይ ዕለት 4 ክሳብ ሓሙስ ዕለት 7
ሕዳር፡ ሰሙን 49 ክላገብ እዩ።
ምስ’ቲ ምልጋብ ተታሓሒዙ ክሳብ ናይ ርሒብ ባንድ ኣገልግሎት እትመርጽ እቲ ናይ ርሑብ ባንድኻ ኣስንቖ ከቋርጽ
እዩ። ከመይ ገይርካ ኣገልግሎታት ከምትመርጽ ኣብ ትሕቲ Kom igång med dina tjänster i
tjänsteportalen” ’’ብናይ ኣገልግሎት በሪ ኣገልግሎትካ ጀምር’’ ሓበሬታ፡ ኣብ ዳሕረዋይ ገጽ ረአይ። ካበል-ቲቭ ካብ
ኮምሀም በቲ ሓድሽ መርበብ ኣይክጽሎን እዩ፡ እንታይ ደኣ ኣብ ናይ’ቲ ገዛውቲ ካብል-ትቪ መርበብ ቀጻሊ ክህልው እዩ።
ንስኻ ብናይ ሳብድቪከንሁስ ርሑብ ባንድ ዘይብልካ በቲ ምቁራጽ ኣይክትጽሎን ኢኻ።

ላዕለዋይ ስእሊ፡ ናብ’ቲ ናይ ኣገልግሎት በሪ ክትመጽእ እንከለኻ ከም’ዚ እዩ ዝመስል። ከም ናይ ሳንድቪከንስሁስ
ተኻራያይ ብናይ ኣገልግሎት በሪ ገይርካ ናይ ሓደሽቲ ኣገልግሎታት ከም፡ ናይ መርበብ-ኣህጉር ዓሚልነት ማዕረ
1000መ.ባ ኣብ ሰከንድ ፍጥነት ዘለዎ ከምኡ’ውን ተለቪዥን ብመርበብ ርሑብ ባንድ (ኢፐተቨ) መእተዊ ትረክብ።
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ብናይ ኣገልግሎት በሪ ገይርካ ኣገልግሎታትካ ጀምር
እቲ ቅድም ዝነበረካ ናይ ርሑብ መርበብ ኣገልግሎት ኣብ’ቲ ሓድሽ ናይ ርሑብ ባንድ መርበብ ኣይሰርሕን እዩ፡ ስለ’ዚ
ምእንቲ ናብ መርበብ-ኣህጉር መሊስካ ክትኣትው ምስ ናይ ሳንድቪከን አነርጂ ናይ ኣገልግሎት በሪ ሓድሽ ውዕል
ክትኣትው ኣለካ። ድሕሪ ምስ’ቲ ሓድሽ ናይ ርሑብ ባንድ መርበብ ምልጋብ ንመጀምርያ ግዜኻ ክትኣትው እንከለኻ እቲ
ናይ ኣገልግሎት በሪ ብቕጽበት እዩ ዝመጽኣልካ። ኣብ’ቲ ናይ ኣገልግሎት በሪ ከም ርሑብ ባንድ፡ ኢፐተቨን ኢፐተለፎኒን ኣገልግሎት ውዕል ክትኣተዉ ትኽእል ኢኻል።
ከም’ዚ ትገብር፡






ኣብ ገዛኻ ተረኸብ ከምኡ’ውን ኣብ’ቲ ናይ ርሑብ ባንድኻ ንጽል ተሰኳዒ ብሓደ ናይ መርበብ ካቮ ወይ ብሓደ
ስልኪ-ኣልቦ ራውተር ገይርካ ኣላግቦን (ብስልኪ-ኣልቦ ራውተር፡ ኣይፓድ ወይ ሞባይል እውን ይሰርሕ እዩ)።
እቲ ገናጻላይካ ምስከፈትካዮ ብቕጽበት እቲ ናይ ሳንድቪከን አነርጂ ናይ ኣገልግሎት በሪ ይመጽኣልካ።
ከም ተጠቃማይ ተመዝገብን ኣየናይ ናይ ኣገልግሎት ኣስናቓይን ኣገልግሎትን ከምእትደልይ ምረጽ። ካብ’ቲ
ዘገድሰካ ናይ ኣገልግሎት ኣስናእቂ እውን ብቐጥታ ኣገልግሎት ክትጠልብ ትኽእል ኢኻ። ናይ ርክብ
ሓበሬታታት ናይቶም ኣገልግሎት ኣስነቕቲ ኣብ’ቲ በሪ ኣብ ትሕቲ ዘዝምልከቶም ኣገልግሎታት ኢኻ ትረኽቦም
(ካብ ሰሙን 49)።
ምስ ወዳእካ! መርሓባ ናብ’ቲ ዝያዳን ቁልጡፍን ናይ ርሑብ ባንድ ኣገልግሎታት ክሳብ 1000መ.ብ. ኣብ
ሰከንድ ፍጥነት ዘለዎ ዝህበካ ሓድሽ ርሑብ ባንድ መርበብ!

ድሕሪ ናብ’ቲ ሓድሽ መርበብካ ምልጋብ ሽገር ተመኵርካ ምስ’ቲ ናይ ኣገልግሎት ኣስናቒኻ ርክብ ክትገብር ንላበወካ።
ኣብ’ቲ ናይ ኣገልግሎት በሪ ኣብ ትሕቲ ቊንጽል ’’ሕቶታን መልስን” እውን ጽቡቕ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
እንድህር ኣብ’ቲ ናይ ኣገልግሎት በሪ ክትኣትው ኣይከኣልካን ወይ ብዛዕባ ኣብዚ ደብዳቤ ዘሎ ሓበሬታ ሕቶታት እለካ፡
ምስ ሳንድቪከን አነርጂ በዚ ዝስዕብ ቁ.ስ. 026-224 16 00 ወይ ብአለትሮኒካዊ ደብዳቤ
support@sandvikenenergi.se ርክብ ትገብር።
ኣብ ናይ ሳንድቪከን አነርጂ መርበብ ብዙሃን sandvikenenergi.se/stadsnat. እውን ዝያዳ ሓበሬታ ኣሎ።

ምስ ሕውነታዊ ሰላምታታት
ሳንድቪከን አነርጂ ኣበ

ሳንድቪከን አነርጂ - ንምሾትካ
Sandviken Energi AB, Box 91, 811 21 Sandviken Besöksadress: Gävlevägen 96 Tel växel & kundservice: 026-24 16 00
E-post: info@sandvikenenergi.se www.sandvikenenergi.se Fax: 026-27 53 82 Organisationsnummer: 556012-3050

