
שעות פעילות:
יום א’ 18:00-08:00 

יום ב’, ד’, ה‘ 15:00-08:00
יום ג' 18:00-14:00

לדיווח על תקלות, בירורים 
ותשלומים חייגו חינם: 

1800-800-160

שעות פעילות 
מוקד טלפוני:

יום א’-ה' 20:00-08:00 
יום ו' 12:00-08:00

wכתובת: רח‘ אבא הלל סילבר 18, לוד בית הטרמינל 2 (מול קש“ב) קומת קרקע w w . m e i - l o d . c o . i l

נשמח לסייע
בכל שאלה

תאגיד מי לוד
שמח לבשר כי החל מתאריך ה- 1.6.17

המשמעות: היום יותר מתמיד משתלם לעדכן את מספר הנפשות ולחסוך בהוצאות המים

הוזל תעריף המים 'הנמוך' ב-14.5%

כידוע, צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים:

מדובר בהפחתה הממשיכה את מגמת הוזלת התעריפים ומסכמת ירידה של כ- 30% בתעריפי המים בארבע השנים 
האחרונות. ירידה זאת התאפשרה בין השאר עקב ההתייעלות במשק המים, אשר מובילים התאגידים. 

מיום החל  רטרואקטיבית  תהיה  ההפחתה  אולם  ברשומות,  החדש  התעריף  את  עדכנה  טרם  המים  רשות 
1 ליוני 2017, ככל שיידרש. באם יחול עיכוב בעדכון מסיבה שאינה תלויה בנו, יינתן זיכוי בחשבון התקופתי שלאחריו 

ובכל אופן הוזלת התעריף תחול החל מ-1 ליוני 2017.

זכרו,
זה פשוט 

משתלם לעדכן!

תעריף נמוך:
עבור כמות מים מוכרת של עד 7 מ"ק לנפש לחודשיים, 
אשר עומד כעת על 7.659 ₪ לקוב כולל מע"מ וצפוי 
לרדת ב-14.5%, כאשר זה מוכפל במספר הנפשות 

המוכרות ומעודכנות בנכס.

תעריף גבוה:
עבור כמות המים הנוספת שנצרכה מעל 7 מ"ק לנפש 
לחודשיים המוכפל בכמות המים שנצרכה מעבר 
לכמות המוכרת. התעריף הגבוה יישאר כפי שהיה - 

12.327 ₪ לקוב כולל מע"מ.

 להורדת האפליקציה מכל מכשיר 
סרקו את הברקוד

את עדכון מספר הנפשות ניתן לבצע במגוון דרכים פשוטות 
ויעילות לרבות באתר התאגיד ובאפליקציית 'וואטר לי'. פרטים 
נוספים אודות עדכון מספר הנפשות ניתן למצוא באתר התאגיד, 

במוקד הטלפוני ובמרכז שירות הלקוחות. 

*יש להצטייד בצילומי ת.ז, כולל ספחים, של כלל הבגירים המתגוררים בנכס. 

זכרו, זה פשוט משתלם לעדכן!

חשוב להדגיש, מדובר בהוזלה על מים אשר ייצרכו החל מ-1.6.17 ולכן תוכלו 
לראות את ההוזלה בחשבון התקופתי שישלח באוגוסט/ספטמבר ולא בחשבונות 

אשר נשלחו זה מכבר.


