Oszczędność czasu
Wszystkich, którym zależy na czasie, wygodzie
i ochronie środowiska, zapraszamy do skorzystania
z ekofaktury. To bezpłatna, wygodna faktura za
gaz ziemny i prąd, dostępna w wersji elektronicznej
w systemie e-BOK.

Ekofaktura ułatwia życie:
l przychodzi zawsze na czas, bez opóźnień

wynikających z otrzymywania korespondencji

e-BOK

l nie musisz przechowywać dokumentów
l jest ekologiczna, nie wymaga zużywania papieru
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l usprawnia procesy biznesowe w ﬁrmie

24 godziny na dobę
7 dni w tygodniu

Proste zasady

Wygoda

Bezpieczeństwo

Klientów odbierających gaz ziemny i energię elektryczną
zapraszamy do skorzystania z pla ormy internetowej
e-BOK.

W e-BOK załatwisz większość spraw, które do tej
pory wymagały Twojej wizyty w biurze EWE.

Logując się do e-BOK, masz gwarancję, że Twoje
dane będą bezpieczne.
l Dokładna weryﬁkacja danych podczas

Możliwości, jakie daje e-BOK:

rejestracji użytkowników
l Bezpieczne logowanie dzięki specjalnemu

certyﬁkatowi bezpieczeństwa
l Odzyskiwanie hasła dostępowego – opcja
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Co zyskujesz?
Jak korzystać z pla ormy e-BOK?
1
2

3
4

Wejdź na stronę ebok.ewe.pl i wybierz w panelu
głównym „Załóż konto”
Wypełnij formularz rejestracyjny, podając numer
klienta oraz PESEL, a w przypadku ﬁrmy – NIP lub
REGON oraz numer klienta i numer umowy

resetowania hasła

Pamiętaj!
Bezpieczeństwo Twoich danych zależy
również od Ciebie. Nie należy podawać
hasła i identyﬁkatora osobom trzecim.

l Możliwość aktywacji usługi ekofaktury
l Wygodne i szybkie przesłanie aktualnego stanu

gazomierza
l Dostęp do bieżącego salda
l Dostęp do swoich statystyk zużycia gazu

ziemnego i prądu

Zaakceptuj regulamin i politykę bezpieczeństwa
danych

l Możliwość zarządzania kilkoma umowami

Aktywuj założone konto – kliknij link przesłany
z systemu e-BOK na podany przez Ciebie adres
e-mail

l Włączenie przypomnień e-mailowych

jednocześnie

Jedno logowanie i zawsze na bieżąco!
l W e-BOK możesz łatwo zarządzać kilkoma

umowami jednocześnie
l W jednym miejscu masz dostęp do informacji

o różnych produktach i punktach poboru
l Dodatkowo w e-BOK znajdziesz aktualności EWE

(o wystawieniu faktury, terminie płatności,
odczycie gazomierza)
l Dostęp do historii faktur
l Podgląd przydatnych plików

Zarejestruj się już dziś
i korzystaj z funkcjonalności e-BOK.

l Dodatkowy kontakt z EWE
l Możliwość aktualizacji swoich danych

Zaloguj się i korzystaj swobodnie
z możliwości, jakie daje e-BOK!
www.ebok.ewe.pl

