ZÁKAZNICKÝ PORTÁL GEEN

Přihlásit se a vstoupit do svého účtu na zákaznickém portálu GEEN můžete na webových stránkách
www.portal.geen.eu, a to pomocí Vašich unikátních přihlašovacích údajů, které jsme zaslali na Váš
e-mail ihned po zahájení dodávky od naší společnosti.

Přihlášení

Po prvním přihlášení do portálu GEEN si můžete heslo, které jsme Vám zaslali, jednoduše změnit
prostřednictvím formuláře Změna hesla.

Co najdete na portálu GEEN?
Své údaje si můžete prohlížet v záložkách umístěných ve spodní části navigačního menu.
Máte-li více než jeden zákaznický účet, můžete mezi nimi přepínat v záložce Mé zákaznické účty.

Mé zákaznické účty

Kliknutím na šipku si pak zobrazíte všechna odběrná místa, která jsou k vybranému zákaznickému
účtu přiřazena.

Má odběrná místa

V záložce Má odběrná místa naleznete přehled všech svých odběrných míst, která jsou
zaregistrována pod zvoleným zákaznickým účtem. Kliknutím na šipku si zobrazíte záložku Základní
údaje daného odběrného místa, která obsahuje informace o odběrném místě, Vaší smlouvě a Vašich
kontaktních údajích nastavených pro dané odběrné místo.

Základní údaje

V záložce Zákaznický účet naleznete základní informace o Vašem zákaznickém účtu, nastavení
platebního styku a způsobu zasílání faktur a rozpisů záloh.

Zákaznický účet

V záložce Ceny naleznete přehledný rozpis položek Vaší ceny za odebíranou elektřinu nebo plyn.

Ceny

V záložce Platby si můžete zobrazit všechny platby, které jsou přiřazeny na Váš zákaznický účet.

Platby

V záložce Vystavené předpisy naleznete seznam vystavených rozpisů záloh a zúčtovacích faktur.
Tyto dokumenty si můžete stáhnout ve formátu PDF. Výstražným trojúhelníkem jsou označeny
faktury a zálohy po splatnosti.

Vystavené předpisy

V záložce Odečty naleznete přehled svých odečtů, vč. informací o odebraném množství.

Odečty

V záložce Přerušení dodávky naleznete záznamy o případném přerušení dodávky pro dané
odběrné místo.

Přerušení

V záložce Požadavky můžete zadat nový požadavek týkající se jakékoli dotazu či žádosti o změnu
související s Vaším zákaznickým účtem.

Nový požadavek

V záložce Historie požadavků naleznete přehled všech Vašich požadavků zadaných prostřednictvím
zákaznického portálu GEEN a jejich aktuální stav.

Historie požadavků

Práci se zákaznickým portálem GEEN ukončíte pomocí tlačítka Odhlášení.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info.geensale@geen.eu, nebo
na tel. číslech 840 800 900 a 226 289 372. Provozní doba zákaznické linky je Po–Pá 9.00–17.00 hod.

