PAALALANG ABISO
Petsa:
TUNGKOL SA:
Minamahal na Customer:
Hanggang sa petsa ng abiso na ito, hindi pa ito nakatanggap ng halaga na babayaran sa account 2xxxxxx. Mangyaring
ipadala ang tinukoy na balanse $XX. XX upang maiwasan ang paghinto ng serbisyo. Maaari itong bayaran 24 oras sa
isang araw, 7 araw sa isang linggo sa www.roseville.ca.us/billpay o sa pamamagitan ng pagtawag (916) 774-5300.
Kung ang pagbabayad ay naipadala na, mangyaring huwag pansinin ang paalalang ito ng paalala at salamat sa inyong
pagbabayad. Mangyaring tandaan na ang pagpapatupad ng serbisyo pagputol mula Lunes hanggang Biyernes.
Nag-aalok ang Lungsod ng Roseville ng mga kasunduan sa pagbabayad sa mga kwalipikadong customer
kapag ginawa ito bago ang huling takdang petsa ng abisong ito. Mangyaring tawagan ang aming tanggapan sa
(916) 774-5300. Para sa impormasyong nauugnay sa aming Programa sa Pagbubukod mula sa Pagputol ng
Serbisyo sa Tubig (Water Disconnection Exemption Program), o para makita ang abisong ito sa ibang wika,
mangyaring bisitahin ang aming website sa www.roseville.ca.us.
Ayon sa Kodigo ng Munisipalidad 14.04.030, kung kailangang putulin ang mga serbisyo sa utilidad dahil sa hindi
pagbabayad, maaaring kailangang bayaran ang buong balanseng nakatakdang bayaran sa account, isang singil para
sa muling pagkonekta na nagkakahalagang $40-$175, at depositong katumbas ng dalawang buwang serbisyo bago
ibalik ang serbisyo. Para sa impormasyon sa kung paano tutulan ang mga singil sa utilidad, mangyaring tingnan ang
seksyon 14.04.090 ng Kodigo ng Munisipalidad.
Mangyaring tandaan: Ito lamang ang papel na abiso tungkol sa delingkuwenteng account na ipapadala sa iyo. Ang
huling abiso ay isasagawa sa pamamagitan ng awtomatikong pagtawag. Mangyaring tawagan ang aming tanggapan sa
(916) 774-5300 upang i-update ang iyong numero ng telepono.

City of Roseville
Ibalik ang bahaging ito kasama ang iyong kabayaran o dalhin ito sa 311 Vernon St Roseville, CA. 95678
Numero ng Account

Takdang Petsa

Halagang Delingkuwente

