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Elektřina a zemní plyn po internetu
– jednoduše, rychle a zdarma.
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E.ON Energie24

Nová internetová služba pro domácnosti, malé 
firmy

a organizace odebírající elektřinu ze sítí NN

� Energie pod kontrolou kdykoli a odkudkoli
� Elektřina i zemní plyn
� Jednoduše, rychle a zdarma

� Služba E.ON Energie24 je propojena s interním 
zákaznickým informačním systémem, což umožňuje 
zákazníkům pracovat
s aktuálními informacemi a výrazně usnad ňuje zadávání 
požadavk ů (např. změna výše zálohových plateb, změna 
produktu, změna kontaktních údajů atd.).

→
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www.energie24.cz



E.ON Energie24

Jaké informace a služby služba obsahuje?
• Informace o využívaných produktech a službách 

• Lze zobrazit historii spot řeby elektřiny a zemního plynu 

• Vše o zálohách , zaplacených i nezaplacených platbách , 

fakturách fakturách 

• technické specifikaci vašeho místa spotřeby 

V čem je tato nová služba na českém trhu unikátní?

� Integrované oznamování informací o plánovaném p řerušení 
dodávky elektřiny přes web, e-mail, SMS, fax

→ www.energie24.cz
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E.ON Energie24 – úvodní stránka s aktualitami
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E.ON Enegie24 – základní informace o zákazníkovi
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E.ON Enegie24 – informace o místě spotřeby

Detailnější informace o každém místě 
spotřeby elektřiny a zemního plynu:

• o využívaném produktu

• technické specifikaci odběrných míst 
zákazníka

• možnost pojmenovat si vlastním 
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• možnost pojmenovat si vlastním 
názvem každé místo spotřeby, což 
usnadňuje orientaci zákazníkům s 
větším množstvím odběrných míst 



E.ON Enegie24 – informace o historii spotřeby

Přehledné zobrazení 
vývoje spotřeby v tabulce 
a grafu.
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E.ON Energie24 - přehled plateb

•Předpis záloh
•Přehled uhrazených a neuhrazených plateb
•Přehled faktur a jejich PDF verze ke stažení
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E.ON Energie24 – zadávání požadavků online

Zadávání požadavků na 
změny pomocí „chytrých“ 
předvyplněných formulářů.
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E.ON Energie24 – informace o plánovaných 
odstávkách

Nastavení zasílání upozornění na 
SMS, E-mail, fax.
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Jak získat přístup do E.ON Energie24

� Navštívit internetovou stránku www.energie24.cz .
� Kliknout na odkaz „Registrace nových uživatel ů“.
� Vyplnit registrační online formulář.
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� Po ověření správnosti zadaných dat zákazník obdrží e-mail s 
přístupovým jménem a doporučený dopis s přístupovým heslem. 
Oba tyto údaje jsou nezbytné pro přihlašování ke službě E.ON 
Energie24.

� Navštívit internetovou stránku www.energie24.cz, kliknout na odkaz 
„Vstup “ a zadat přístupové jméno a heslo .



�www.energie24.cz
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