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Imię i nazwisko lub pełna nazwa
Adres zamieszkania / siedziba
Numer umowy
Numer Klienta
Numer gazomierza
Stan gazomierza we wskazanym dniu
Data bieżącego odczytu
Dane Nabywcy
2. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że reklamacja dotyczącą wysokości faktury nie zwalnia mnie       z obowiązku terminowego wpłacenia należności związanych z reklamowaną fakturą.
                                                         
Pobierz aplikację
1 Pole nieobowiązkowe
2 Należy opisać.
Szanowny Kliencie, masz pytanie?
Udzielimy odpowiedzi: 
 Reklamacja dotycząca wysokości faktury
1. Zgłaszam reklamację dotyczącą faktury z dnia                        o numerze          /                    / 
za niską prognozę
za wysoką prognozę
błędne wskazanie gazomierza przyjęte na fakturze
korektę zaliczek z powodu braku poboru paliwa gazowego w okresie od dnia _ _ . _ _ . _ _ _ _  do dnia  _ _ . _ _ . _ _ _ _ tylko opłaty stałe,                                                                                                  
inne  :  
telefoniczne Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 801 429 429 eBOK: ebok.gen.com.plaplikacja mobilna G.EN. elektroniczna poczta e-mail: gen@gen.com.pl
      -------------------------------------------------------------------
(data i czytelny podpis/Wnioskującego)
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2
Reklamacja dotycząca wysokości faktury
gaz
Normal
Windows User
2
Microsoft Office Word
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