सेवाहरूको
सेटमेन्ट
खाताको नाम

ईमेल ठे गाना र फोन

JOHN
Q. PUBLIC

JOHNQP@GMAIL.COM
999-999-9999

पत्राचार ठे गाना

सेवाको ठे गाना

123 MAIN ST
ANYTOWN NC 12345

123 MAIN ST
ANYTOWN NC 12345

बिल ममघत

06/07/20

िााँकी ममघत

06/28/20

िााँकी रकम

$49.69

खाता नां

पासुल
12345678

1234567-123456

पानीको खचुहरू

सन्दे श सेन्टर

mycitizenservices.org मा तपाईंको खाता

ममटर नां.

ममलाउनुहोस ्। खाता जानकारी हे नह
ु ोस ्, आफ्नो बिल

आका

र 5/8"

104122315

भुक्तान गनह
ु ोस ्, साइन अप गरर स्वत: भुक्तानीहरू

हाल ररड गरे को -

पदहले ररड गरको

78

74

= उपयोग (Ccf)
4

पानीको शुल्कहरू (घनिाुररत र उपलब्िता)

ममलाउनुहोस ्।

उपयोग शुल्कहरू

$5.97

Ccf

1-4

मूल्य/Ccf

1.63

5-8

9-16

16+

2.10

4.85

9.18

4

बिमलङ्ग अवधि

04/28/20 - 05/28/20 = 30 ददन

मूल्यको ककमसम: RESID

घटनाचक्र: 03B

जम्मा पानीको खचुहरू

अघघल्लो िााँकी रकम
भुक्तानी प्राप्त भयो
पदहलेको िााँकी रकम
हालको खचुहरू
अघतररक्त गघतववधि

$58.28
-$58.28
$0.00
$49.69
$0.00
$49.69

जम्मा िााँकी रकम

ढलको खचुहरू
ढलको शल्
ु कहरू (घनिाुररत र उपलब्िता)
उपयोग शुल्कहरू

मूल्य/Ccf

$13.10
x उपयोग

$4.99

$19.96

4
जम्मा ढलको खचुहरू

पानीको उपयोग

13 बिमलङ्ग अवधिको लाधग पानीको उपयोग

10
8
6

$6.52
$12.49

$6.52

खाताको साराांश

आाँिीको पानीको खचुहरू

दटयर 2 आाँिीको पानीको सेवाका शुल्कहरू

4

$33.06

प्रभावशाली क्षेत्र = 2,585 वगु फीट

$4.14
जम्मा आाँिीको पानीको सेवाका शल्
ु कहरू

Jun 20

Apr 20

Feb 20

Dec 19

Oct 19

Aug 19

Jun 19

सी

2
0

$4.14

हालको खचुहरू

तपाईंको िैङ्क खातालाई06/07/20.मा ड्राफ्ट गररनेछ

तपाईंको बिलको िारे मा प्रश्नहरू?
हामीलाई यहााँ अनलाइन भेट्नुहोस ्:
charlottewater.org

हामीलाई फोन गनुहोस ्:
311 वा 704-336-7600
सोमवार-शुक्रवार 7:00 am-7:00 pm
घटनाचक्र 03B 1

सेवा
123 MAIN ST
ठे गाना
ANYTOWN NC 12345
िााँकी ममघत
बिल ममघत

0010045550211501250000000000000000496900
06/28/20
06/07/20

खाता नम्िर
1234567-123456

पासुल
12345678

कृपया ठे गाना सांकेत गनु िक्स जााँच गनह
ु ोस ् Iphone पररवतुन
हुन्छ र मामसक िैङ्क ड्राफ्ट नामाङ्कन अको तफु हुन्छ।

CITY OF CHARLOTTE
BILLING CENTER
P.O. Box 1316
Charlotte, NC 28201-1316

JOHN Q. PUBLIC
123 MAIN ST
ANYTOWN NC 12345

2345

सांलग्न रमक
CB200607.09032003B-1-000000001

जम्मा िााँकी रकम

$ ____________________

िैङ्क ड्राफ्ट

