Plata facturii online
Stimați clienți,
S.C. AQUABIS S.A. vă informează că de acum factura de apă și canalizare poate
intra în confortul casei dumneavoastă online.
Aveți această posibilitate, prin e-mail, doar accesând site-ul societății la
adresa www.aquabis.ro și completând cererea prin care solicitați transmiterea
facturii în format electronic.
Pentru a evita deplasarea la ghișee, casierii sau bănci se poate accesa siteul www.aquabis.ro pentru plata facturii cu cardul bancar prin aplicația
“Plătește factura AQUABIS online”.
În contextul actual, scopul acestei platforme este să vină în ajutorul
clienților, acoperind nevoile și cerințele actuale.
Conducerea S.C. AQUABIS S.A.

Comunicat de sistare a apei pentru
efectuarea unor lucrari
COMUNICAT
Astăzi , 20.10.2020 , între orele 10.00 – 16.00 , se va sista TOTAL
furnizarea apei potabile în loc. TIHA BÂRGĂULUI , pentru remedierea unei
defecțiuni apărute pe rețeaua de distribuție a apei.
În urma manevrelor executate pe reţeaua de distribuţie a apei potabile, s-ar
putea produce deprecierea parametrilor calitativi ai apei (creşterea
turbidităţii), fapt pentru care, înainte de consum, vă rugăm lăsaţi să curgă apa
câteva minute pentru limpezire.
S.C. AQUABIS S.A. îşi cere scuze faţă de consumatori pentru disconfortul apărut
în acest interval.
Telefon Dispecerat : 0263/213117 şi 0372/742478

Comunicat de sistare a apei pentru
efectuarea unor lucrari
COMUNICAT
Astăzi , 20.10.2020 , intre orele 11.00 – 15.00 se va sista PARTIAL
furnizarea apei potabile în loc. SÂNGEORZ – BĂI , Cartierul PESTE APĂ , pentru
unele lucrări de racordare a două străzi la rețeaua nouă .
În urma manevrelor executate pe reţeaua de distribuţie a apei potabile, s-ar
putea produce deprecierea parametrilor calitativi ai apei (creşterea
turbidităţii), fapt pentru care, înainte de consum, vă rugăm lăsaţi să curgă apa
câteva minute pentru limpezire.
S.C. AQUABIS S.A. îşi cere scuze faţă de consumatori pentru disconfortul apărut
în acest interval.
Telefon Dispecerat : 0263/213117 şi 0372/742478

