E.ON Energie24
Vyřešte po internetu vše, co se týká
elektřiny nebo zemního plynu.
Jednoduše, rychle a zdarma.
www.energie24.cz
www.eon.cz

E.ON Energie24
On-line, jednoduše, rychle a zdarma

E.ON Energie24 je bezplatná internetová služba pro
domácnosti, malé firmy a organizace odebírající elektřinu
ze sítí nízkého napětí nebo zemní plyn od společnosti
E.ON Energie, a.s.
Komunikujte s námi on-line
Díky službě E.ON Energie24
•
•
•
•
•
•

budete mít energii pod kontrolou kdykoli a odkudkoli
vyřešíte záležitosti spojené s dodávkou elektřiny i zemního plynu
budete mít dokonalý přehled o všech svých odběrných místech
budete včas informováni v případě plánovaného přerušení dodávky
elektřiny pro Vaše odběrné místo
Vaše on-line komunikace s námi bude zabezpečena na vysoké úrovni
vyřešíte vše jednoduše, rychle a zdarma

Získáte přehled
o odběrných místech

Historie spotřeby

Základní informace o všech Vašich odběrných místech
včetně smluvních a technických detailů. Jednoduše tedy
najdete například název produktu, ve kterém odebíráte
elektřinu nebo zemní plyn, stejně tak jako ceny energie.
Z historie spotřeby zase snadno zjistíte, kolik energie jste
spotřebovali v minulých obdobích. Máte-li odběrných míst
více, určitě využijete možnost si každé z nich pojmenovat
svým vlastním názvem.

Zobrazení historie spotřeby energie ve vybraném místě
spotřeby
Místo spotřeby:

Zobrazit

Můj byt 31002099

Spotřeba [kWh]
Od
1
2
3
4

Do
19.10.2005
08.10.2006
30.10.2007
10.11.2008

07.10.2006
29.10.2007
09.11.2008
09.11.2009

Počet
dní
353
386
376
364

Spotřeba VT
[kWh]
265
228
141
157

Spotřeba NT
[kWh]
17.067
14.586
13.174
10.459

Celkem
[kWh]
17.332
14.814
13.315
10.616

Graf vaší spotřeby
Spotřeba v kWh

Získáte přehled o fakturách
a platbách

15000

Na jednom místě máte k dispozici dokonalý přehled o všech
svých fakturách a platbách za dodávku elektřiny nebo
zemního plynu. Samozřejmě, že zde najdete také všechny
námi zaslané dokumenty ke stažení ve formátu PDF.
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Přehled vyúčtování (faktur)

1
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3
období

Období

Číslo dokladu

Částka

Zaplaceno

Splatnost

Var.symbol

2006/11

3117014925

847,00

Ano

29.11.2006

630019

2007/12

3112283021

-1.352,00

přeplatek

přeplatek

630019

2008/12

3112518277

-2.049,00

přeplatek

přeplatek

630019

2008/12

3114527093

5.142,00

Ano

02.12.2009

630019

PDF
Legenda
VT (vysoký tarif)
NT (nízký tarif)
Pozn.: Období - číslice odpovídá příslušnému řádku z tabulky Spotřeba
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Vše vyřešíte pouhým kliknutím myši
Řešení nejčastějších požadavků našich zákazníků nebylo
nikdy snadnější. Díky našemu on-line zákaznickému servisu
můžete využít výhod předvyplněných on-line formulářů,
které Vám šetří čas i námahu. Stačí si pouze vybrat ten
správný, zaznamenat požadované detaily a jednoduše
odeslat.

Budete včas informováni
o plánovaných odstávkách
Víme, jak je pro Vás naše energie důležitá. Proto Vám
jako jediní nabízíme unikátní možnost zasílání včasného
upozornění na případné plánované přerušení dodávky
elektřiny na Váš e-mail nebo mobilní telefon. Stačí si
pouze nastavit příslušné kontakty a již nikdy by Vás neměl
překvapit výpadek elektřiny. Tedy kromě situací, kdy
například díky působení extrémních přírodních živlů dojde
k neplánovanému přerušení dodávky elektřiny.

Chcete také využívat službu E.ON Energie24?

Je to snadné. Stačí navštívit naše internetové stránky www.energie24.cz
a zdarma se zde zaregistrovat. Následně Vám budou zaslány přihlašovací údaje,
které použijete pro první přihlášení a další využívání služby E.ON Energie24.
Anebo navštivte E.ON Poradenské centrum v Českých Budějovicích, kde Vám
zařídíme přístup ke službě E.ON Energie24 přímo na místě.
Pro více informací kontaktujte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo
navštivte www.eon.cz.

E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice
E.ON Zákaznická linka
T 800 77 33 22
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info@eon.cz
www.eon.cz

