
متداول سواالت -پرنس ادوارد جزیره ساکنین جدید قسمت -وبسایت

؟ بگیرمتماس  Maritime Electric)ماری تایم الکتریک )  اب مچگونه می توان

 تلفن

 با ما تماس بگیرید.  1-800-670-1012به طور رایگان با شماره شما می توانید 

 ایمیل

customerservice@maritimeelectric.com بزنید:  ایمیلمی توانید به این آدرس به ما 

 حضوری

 :به آدرس زیر مراجعه فرمایید برای مالقات حضوری

180 Kent Street in Charlottetown

 ؟ دهمقطعی برق را گزارش  ممیتوانچگونه 

 تلفن

 تماس بگیرید. کیالکتر میتا یمار با 1-800-670-1012 شماره با قطعی برق کردنلطفا برای گزارش 

 آنالین

. گزارش کنید قطعی برق را میتوانیدآنالین به صورت بایل و یا کامپیوتر خود ودر گوشی م )outage report form( برق فرم گزارش قطعیبا پرکردن 

برای باز کردن حساب جدید به چه چیزیهایی نیازمی باشد؟ 

 آدرس کامل پستی

 برای مثال

180 Kent Street 
Charlottetown, PE

C1A 1N9 

  (902-555-555)برای مثال: تلفن شماره

 هرگونه کارت شناساییا پاسپورت و/ ی

  (ملک بودن ستیجاریا )درصورتاجاره نامه و مالک نام

؟ نمایمپرداخت  تضمینی باید مبلغی به صورت سپردهآیا 

شروع شده و دالر  100از حداقل پرداخت نمایید. این مبلغ قابل برگشت تضمینی صورت سپرده ه سرویس جدید مبلغی ب برقراریشاید نیاز باشد که در زمان 

به موقع واریز گردد، پرداختهای شما ماه متوالی  12چنانچه  . البته به سپرده شما سود تعلق می گیرد.باشد شما میدو ماه صورتحساب  معادل هزینه حداکثر

  عودت داده خواهد شد.مبلغ سپرده تضمینی شما 
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برق چه مدت طول میکشد؟  برقراری

برق اتصال ا شرکت تماس بگیرید تا از هفته قبل از نقل مکان بپشنهاد میکنیم که یک . برد روز کاری زمان می 5تا  2تقریبا اتصال و/ یا انتقال خدمات 

 اطمینان حاصل نمایید. 

را دریافت کنیم؟ چگونه صورتحساب ماری تایم الکتریک 

در  آنرا از طریق ایمیل دریافت کنید. الکترونیکی ثبت نام نموده و  صورتحساب دریافت ریق پست دریافت نمایید و یا برایمیتوانید صورتحساب خود را از ط

صورتحساب الکترونیکی ثبت نماید یا میتوانید دریافت برای نام شما را  کهحساب جدید خود میتوانید از نماینده خدمات مشتری خود بخواهید برقراری زمان 

  شوید و خودتان انجام دهید.  MyPower وارد بخش 

یک را دریافت می کنیم؟ چه زمانی صورتحساب ماری تایم الکترون

تماس بگیرید و از نماینده خدمات  1-800-670-1012. شما می توانید با شماره  مختلفی دارد صدور صورتحساب دوره هایشرکت ماری تایم الکترونیک 

داشته باشید میتوانید زمان دریافت صورتحساب بعدی  MyPowerمشتری خود بخواهید تا برایتان دوره صدور صورتحساب را مشخص نمایند. اگر حساب 

 را مشاهده نمایید.  

. کنید کلیک نجایا طفانمایید لندارید و مایلید که این حساب را باز  MyPowerاگر حساب 

کجا میتوان صورتحساب را پرداخت نمود؟ 

لیست پرداخت نمایید. پرنس ادوارد جزیره  اسرتسردر در هر یک از مراکز پرداخت ماری تایم الکترونیک در ساعات کاری وشما میتوانید صورتحساب خود 

 مشاهده نمایید.   اینجاکامل مراکز پرداخت را میتوانید 

 قبول نمی کنیم.تلفن  قیاز طر یکه پرداخت دییتوجه فرما لطفا

نه میتوانم حساب خود را منتقل کنم؟ وبه جای دیگر هستم، چگاز جایی درحال نقل مکان 

New Service ) دیجد سیسرو یبرقرار نیآنال فرمو یا و از تماس بگیرید با ماری تایم الکتریک  1-800-670-1012شما میتوانید با شماره تلفن 

form connect online .استفاده نمایید ) 

؟ کنمپرداخت  (کردیت کارتکارت اعتباری )با را  خود صورتحساب مآیا میتوان

 از با تلفن به صورت آنالین و یا راپرداخت خود ویزا کارت و یا مستر کارت  با می توانید. در بر خواهد داشتهزینه اضافی این کار بله اما 

،  سیسرو نیاستفاده از ا بابت د،یکن یم پرداختPaymentus  قیدفعه که صورتحساب خود را از طر هرپرداخت نمایید.   Paymentusطریق

 . شود یم کسر شما از پرداخت هر یبرا درصد 1.75 مبلغ

تماس بگیرید. 1-877-954-2076میتوانید با شماره رایگان  Paymentusبا  ارتباطبرای 

ماری تایم الکتریک شما منظور روزی کاری زمان خواهد برد تا در حساب  6تا  3وقتیکه صورتحساب خود را به صورت آنالین پرداخت می کنید بین  توجه:

 گردد. 

 دالر میباشد.  1000 سقف هر تراکنش

هیچ گونه پرداخت نقدی و یا کردیت قبول نمی کنیم.  Charlottetownواقع در   Kent Street 180*لطفا توجه فرمایید، در 

کسر از حساب چیست؟  توافقنامه

file:///C:/Users/S.%20Hasani/AppData/Roaming/Microsoft/Word/our%20%20New%20Service%20Connect%20online%20form


ساب شما کسر و به از حخودکار  طورست که هزینه ی صورتحساب ماهانه شما به ا اگر برای پرداخت به صورت کسر از حساب ثبت نام کنید، بدین معنی

پرداخت به صورت کسر از دیگر نگران پرداخت به موقع و کامل صورت حسابهای خود نخواهید بود.  اینگونه تایم الکتریک واریز می شود.  حساب ماری

 به صورت دستی پرداخت نمایید.   مجبور نیستید هر ماه خودتان صورت حساب را دیگر حساب به این معنی است که شما

برای ما بفرستید.کرده و تکمیل را  ted Debit Plan AgreemenAuthoriz-Preتوافقنامه از حساب، باید  کسر به ثبت نام دردرصورت تمایل 

؟ صورت می گیردپرداختهای من به صورت کسر از حساب در حال حاضر آیا 

 My Powerتماس بگیرید و یا وارد حساب  1-800-670-1012، لطفا با شماره تلفن  ثبت نام کرده اید یا نه کسر از حسابمطمئن نیستید که برای اگر 

خود شوید. 


