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От11ос110: рафик за 4 - месечие на Мобилен Цент�,р ,щ Обслужване на Клиенти на 
„Софийска ода" АД 

УВАЖАЕМИ Г-ЖА ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА, 

С настоящото писмо бихме искаJ1и да Ви бла�·одарим за Вашето съдейстние, което доведе 
до успешна работа на нашия мобилен център в поверените Ви населен.11 мес·1·а веqе повече 
от 1 О месеца. 

В духа на нашето много добро съдействие Ви .зпращаме графика ,�а СJ1ед11ащите 4 месеца за 
посещение DЪD Вашия район, както следl!а: 

Носм11ри 2018 1·.: 
15.11-с. Мировяне; 
16.11-с.Добросшшци; 
19.11-гр.Нови Искър !(В.Курило; 
20.11-с.Ченинци 

Декември 2018 1'.: 

20.12- с. Мировяис; 
21.12 - с.Доброславци; 
27.12 - с.Чениици 9.ЗОч.-12.00•1. и 
1р.Нов11 Искър ю1.Курило 13.UUч.-15.ЗОч.; 

Япуари2019 
17.01 - с. Мировяне; 
18.01 с.Добросланци; 
21.01 - rp.lioви Искър кв.Курило; 
22.01- с.Чепинuи: 

Февруари 2019 r.: 
14.02 - с. Мировяне; 
15.02 - с.Добрш;лавци; 
18.02 -rр.Ноl!и Искър кн.Курило; 
19.02-с. У.епи.ю.11-1; 

Използваме възможността да представим накратко усну1·ите, които клиентите могат да 
заявят в мобилния н1-1 център; 

Клиентски партиди (откриване, закриване, промяна титуляр) 
Технически усJ1у1·и (11ри1:ъедиюшаие към 13иК мрежата) 
Лабора:rорни услуги (тестване па водни проби) 
Водо11роводни услуги 
Канализационни услуги 
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Спра1:1ки 1ю фак·1'ури 
Самоотчети 
Плащания с карта 

Следващото 4-месечие е свързано л с 110-тежки метролоrи•пш условия, което от своя страна 
може да доведе до промя. 1щ на графика на посе1цение на МобИJ1ен Цен·1ър за Обслужване на 
Клиенти, поради невыможност за пристигане в населеното място. За всички тези промени 
ние поемаме ангажимент да Ви уведомяваме своевременно. 

В уебсайта на компанията за нашите клиенти е наличен актуалния графи�<. От юни 'I"e могат 
да 1'0 чуя•1· и. lj си.стемата за ав·1·ома·1·ичен 0·1товор на нашия телефон - 0800 121 21. Там всяка 
седмица се за1шсва информацията за графика на мобилния ни център. 

Изпра1даме В1с1 J�ис·1·овки 1с1 тщкати, с 1:1-ьзможнос·1· за въвеждане на предстояща дата за 
посещение, при Ваша преценка. 

Нашия екип остава на разположение uри необходимост: 

Величка Динева, Мениджър Фро1п офис, тел: 0877662824, vdineva@sofiyskavoda.bц 
Иванка Иванова, Суnервайзър Център за Обслужшше на Юrиенти БПС, тел: 0879 
662 927, iivaпova(ii)sofiyskavoda.bg 

БJJагодарим Ви от1:юво :Ja Вашето сырудничес'l'IЮ 1:1 тази инициатива и ние оставаме на Ваше 
разположение за допълнителна информация или общи инициативи. с цеJ1 подобряване на 
услугите към нашите ,шиенти. 
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