Înştiinţare cu privire la acordarea despăgubirilor în caz de
deteriorare a receptoarelor electrocasnice

E.ON Distribuţie România SA
Bulevardul Pandurilor 42
540554 Târgu Mureş
www.eon-romania.ro

Ca urmare a cererii de despăgubire a doamnei/domnului
înregistrată cu nr.
la furnizorul de energie electrică

Denumire firmă

Cod poştal

Cod fiscal

Număr

Telefon

Adresă e-mail

Reprezentant legal

Funcţie

şi a verificării efectuate de E.ON Distribuţie România în data de

Localitatea

Strada

Torsten Rőglin
(Director General)
Carmen Teona Oltean
(Director General Adj.)
Simona Mihaela
Ciocan Covaliu
(Director General Adj.)

Judeţul

Localitatea

Strada

Cod poştal

Preşedintele Consiliului
de Administraţie
Frank Hajdinjak

la locul de consum:

Sediul Central:
Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Judeţul

Număr

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

se confirmă prin prezenta că evenimentul care a avut loc în reţeaua electrică la data de
s-a produs din culpa operatorului de reţea şi a condus la deteriorarea receptoarelor electrocasnice
menţionate în Procesul-verbal de constatare nr.
din data de
,
anexat prezentei.
În consecinţă, în vederea stabilirii despăgubirilor ce trebuie acordate, este necesar ca în termen de 60
de zile lucrătoare* de la primirea prezentei înştiinţări,
să transmită la E.ON Energie România SA cu sediul menţionat mai sus, următoarele documente
justificative:
documente de achiziţie: factură/chitanţă/bon fiscal sau, în lipsa acestora, o declaraţie pe propria
răspundere cu privire la data achiziţiei receptorului electrocasnic deteriorat
documente aferente contravalorii reparaţiei receptoarelor electrocasnice deteriorate, respectiv:
factură/chitanţă/bon fiscal sau, în cazul în care reparaţia nu este posibilă, confirmarea din partea unui
operator economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice că receptorul deteriorat nu
mai poate fi reparat.
*Termenul maximum de 60 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare în
cazul în care
dovedeşte cu documente justificative motivul
întemeiat al nedepunerii documentelor în termenul iniţial.
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