
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Hòa Bình, ngày……tháng……năm 202…

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG LẮP ĐỒNG HỒ
(Kèm theo đề nghị Hợp đồng mua bán nước sạch)

Kính gửi: Công ty cổ phần Nước Sạch Hòa Bình

Tên tôi là :……………………………………………………………………………………

CCCD (CMND) số:…………..…………....nơi cấp ……………….. Cấp ngày:…../…../….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………..........................

Điện thoại: Cố định: ………………………… Di động: ………………...............................

Hiện nay, gia đình tôi đang ở tại: ……………………………………………………………

Phường (Xã): …………………… Quận (Huyện) ……………….. tỉnh Hòa Bình

Tôi thay mặt gia đình cam kết:

1. Thực hiện đúng quy định của công ty về lắp đặt đồng hồ cấp nước vào nhà.

2. Không tự ý hoặc thông đồng với đơn vị thi công hoặc các đối tượng khác làm sai hỏng
đồng hồ, làm thêm đường ống sai lệch với thiết kế của công ty trước và sau khi lắp đặt đường
ống cấp nước và đồng hồ đo đếm lưu lượng nước.

3. Không thỏa thuận với nhân viên ghi thu của công ty ghi sai chỉ số đồng hồ và những
việc khác ảnh hưởng đến công ty.

4. Không tự ý hoặc thông đồng với nhân viên của công ty hoặc thông đồng với các đối
tượng khác nhằm tác động vào đồng hồ đo đếm lưu lượng nước, làm cho đồng hồ bị hư hỏng,
phản ánh không chính xác sản lượng nước sử dụng hàng tháng của gia đình.

5. Dừng sử dụng nguồn nước được cấp từ các trạm nước sạch nông thôn, các trạm cấp
nước nội bộ của địa phương, hoặc các cơ quan khác khi đã chuyển sang sử dụng nguồn nước
sạch do Công ty cổ phần Nước Sạch Hòa Bình cấp.

Nếu vi phạm một trong các điều cam kết nêu trên:

- Gia đình tôi xin chịu trách nhiệm và bồi thường các chi phí liên quan cho Công ty. Bao
gồm: Chi phí làm ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước, chi phí thất thoát, thất thu (tính từ thời
điểm lắp đặt đến thời điểm bị phát hiện có vi phạm) và các chi phí khác theo quy định của
Công ty.

- Trường hợp không thực hiện cam kết trên Công ty cổ phần Nước Sạch Hòa Bình sẽ tạm
ngừng dịch vụ cấp nước theo quy định.

Trân trọng cảm ơn.
NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)


