2017-11-10 Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода
13-17 ноември

ЧЕЗ Разпределение съобщава, че във връзка с осъществяване на инвестиционната си програма се налагат планирани
прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13-17 ноември 2017 г. включително.
Прекъсвания се предвиждат и за Район &bdquo;Красно село&ldquo;.
На 13.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./
16.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./

На 14.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./

На 15.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./

На

На 17.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: 20-ти април, Акад. Иван Евстратиев

Гешов, Алабин И.Вл., Ами Буе, Балша, Белите брези, Бистрица, България, Виктор Григорович, Витоша, Гоце Делчев, Даскал
Манол, Деде Агач, Димитър Манов, Доспат, Доспат, Косово Поле, Костенски Водопад, Кюстендил, Луи Айер, Македония,
Манфред Вьорнер, Мила Родина, Мичман Тодор Саев, Патриарх Евтимий, Пенчо Славейков, Пирински проход, Природа, Св
Георги Софийски, Свети Иван Рилски, Солун, Солунска, Стрелбище, Твърдишки Проход, Три Уши, Тунджа, Цар Самуил,
Чепино, Шандор Петьофи, Юнак, Ястребец
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район &ndash; улици, квартал,
УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и
причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция &bdquo;Графици&ldquo;,
&bdquo;График на планирани ремонти&ldquo; на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните
прекъсвания на електрозахранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен
план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на
Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението &bdquo;Аварии, текущи
ремонти и планирани прекъсвания&ldquo; на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и
непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за
възстановяване на захранването.
12-11-2019
http://www.krasnoselo.net/events.php?eid=620
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