
- 21 -

Ⅲ-5 Cách xin cấp gas

1. Các loại gas
Trong thành phố, gas được dẫn bằng ống đến từng gia đình, nhưng cũng có nhà sử dụng gas bằng
bình gas. Tùy theo loại gas, các bếp gas sẽ khác nhau. Nếu sử dụng các dụng cụ gas không thích
hợp sẽ rất nguy hiểm. Hãy xác nhận cẩn thận về loại gas bạn đang dùng với chủ nhà hoặc cửa hàng
bán gas mà bạn đang dùng.

(1) Gas trong thành phố
Mỗi căn nhà trong thành phố, bên ngoài đều có gắn đồng hồ gas. Trên đồng hồ có đề địa chỉ làm
hợp đồng xin cấp mới nếu lần đầu sử dụng, xin hãy gọi điện thoại liên lạc. Lúc đó bạn sẽ được hỏi
địa chỉ, tên, ngày bắt đầu sử dụng, ngày đến lắp gas.
Sau khi liên lạc, nhân viên sẽ đến lắp gas, hãy có mặt lúc đó.

(2) Gas bình
Tại khu vực cung cấp gas bình, trên đồng hồ bình gas có giấy ghi nơi để liên lạc giống như gas
trong thành phố. Khi bắt đầu sử dụng thì liên lạc và cửa hàng bán gas sẽ đem bình gas đến. Xin chú
ý không thể sử dụng dụng cụ dùng gas của thành phố được.

2. Nếu gas bị xì
Gas là chất có mùi. Khi xì gas sẽ có mùi. Khi nghi ngờ gas bị xì, hãy khóa ga lại và lập tức liên lạc
gấp đến công ty gas.

Khi đường ống ga thành phố bị xì xin liên lạc đến
Điện thoại

miễn phí tại trung tâm Osaka 0120-0-19424
miền Nam phủ Osaka 0120-3-19424
miền Đông Bắc phủ Osaka 0120-5-19424
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3. Hóa đơn / thông báo lượng gas và tiền gas đã sử dụng

（Trường hợp thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng）

Cộng tác : Công ty cổ phần gas Osaka

Họ tên khách

hàng
Hóa đơn thu tiền gas

Ngày thu tiền gas

Tiền gas đã dùng

Số hotline

Mã số khách hàng
Thôngbáo lượnggas sử dụ

Thời gian và lượng gas ①

Tiền gas đã thu

Chi phí cơ bản

Lượng gas ① × Mức phí ②
Mức phí tính tiền gas

theo đơn vị m3 ②


