Portalul E.ON Acces – Acces direct la datele dumneavoastră

Bine ați venit pe portalul E.ON Acces!
Acest portal este disponibil atât clienților E.ON cât și furnizorilor atesta ți de energie
electrică și vă oferă posibilitatea de a vizualiza datele tehnice ale unui loc de consum.

Înregistrare – cont client

Puteți ajunge pe pagina de înregistrare a unui cont client folosind butonul ” Creați cont
client”.
Pentru a crea un cont aveți nevoie de datele personale, o adresă de e-mail validă și de
codul de partener, respectiv codul locului de consum. Aceste date se găsesc pe factura de
consum.
Pasul următor : se alege o parolă care trebuie să con țină cel pu țin o literă și o cifră și să fie
de minim 6 caractere.
Pentru securitatea informațiilor introduse, contul E.ON Acces trebuie activat. Pentru
activare, dupa salvarea formularului veți primi un e-mail la adresa pe care ati utilizat-o la
crearea contului.
Logarea pe contul E.ON Acces se poate face doar după activare, cu adresa de e-mail și
parola pe care le-ați confirmat la crearea contului.

Cont client – contul meu

În secțiunea ”Adăugați client” puteți administra codurile de partener asociate contului
online. Este cazul clientilor care au mai multe coduri de partener la E.ON.
În contul online se pot gestiona mai multe coduri de partener. Însă, acela și cod de partener
nu poate fi alocat la mai multe conturi online în acela și timp.
Solicitarea de informații pentru un anumit loc de consum, se face accesând linkul
”Solicitați date tehnice” din dreptul locului de consum respectiv.
În secțiunea “Solicitări date tehnice” se vizualizează datele solicitate pentru un anumit loc
de consum, dând click pe “Detalii”.
Aceste date pot fi descărcate în diverse formate de fi șier și pot fi de asemenea tipărite
direct de pe acestă pagină.
Solicitările de date tehnice sunt active și pot fi vizualizate 5 zile lucrătoare.
Locurile de consum pentru care aveți solicitări active sunt marcate cu culoarea gri.

Cont client – date personale

Pe pagina “Date personale” se pot edita datele personale ale contului online.
Pentru a ne asigura că nu există greșeli de tastare e-mailul trebuie introdus de două ori.
Tot din această pagină puteți schimba parola contului dumneavoastră.

