Gamtinių dujų tiekimo sutarties sudarymo
savitarnos svetainėje e.ignitis.lt instrukcija
1 žingsnis
Norėdami sudaryti gamtinių dujų tiekimo sutartį
su „Ignitis“ prisijunkite prie savitarnos svetainės
e.ignitis.lt.
Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką
„Sudaryti sutartį“ ir pasirinkite „Dujų tiekimo,
įvedimo sutartis“.

2 žingsnis
Atsidariusiame sutarties sudarymo lange
paspauskite mygtuką „Pasirašyti sutartį“.
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3 žingsnis
3-iame žingsnyje pasirinkite, kuriam objektui norite
sudaryti sutartį.
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Iš Jums nuosavybės teise priklausančių objektų pasirinkite tą,
kuriam norite sudaryti sutartį.
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Paspauskite „Įtraukti objektą į sutartį“.

5

Jei nerandate objekto, kuriam norite sudaryti sutartį,
spauskite „Nerandate savo objekto?“.

6

Jei Jūsų objekto nuosavybė Registrų centre buvo
įregistruota per 30 d. nuo Jūsų paskutinio apsilankymo
savitarnos svetainėje, spauskite „Atnaujinkite duomenis“.
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Jei turite teisę pasirašyti sutartį (esate objekto savininkas),
tačiau objektas neatsirado sąraše, spauskite „Susisiekite su
mumis“.

4 žingsnis
4-tame žingsnyje pateikite savo kontaktinę informaciją bei dujų
vartojimo paskirtį ir pasirinkite sutarties įsigaliojimo datą.
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Vardas ir Pavardė, objekto adresas ir adresas korespondencijai užpildomi
automatiškai.
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Jei adresas korespondencijai skiriasi, galite pakeisti į norimą adresą paspaudę
„Keisti adresą“.
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Įrašykite savo telefono numerį ir el. pašto adresą.

Nurodykite pagrindinę dujų vartojimo paskirtį (pasirinkite iš sąrašo).

Pasirinkite Jums tinkamą sutarties įsigaliojimo datą:
•

dujų pajungimo į objektą diena, jei dujos dar nėra tiekiamos ir
reikalingas įvadas;

•

kita diena (pasirinkti kalendoriuje), jei dujos jau yra tiekiamos.

13

Pažymėkite papildomą informaciją, jei esate PVM mokėtojas.
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Pridėkite skaitiklio rodmenų suderinimo aktą, jei tokį turite.
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Užpildę visą informaciją, spauskite „Patvirtinti duomenis“.

5 žingsnis
5-ame žingsnyje Jums bus paruošta sutartis.
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Duomenų tikrinimas ir sutarties paruošimas gali užtrukti iki
5 min.

17

Susipažinkite su paruoštos sutarties sąlygomis.

18

Patvirtinkite, kad susipažinote su sutarties sąlygomis ir
sutinkate pasirašyti elektroniniu parašu.

19

Spauskite „Pasirašyti“.

20

Pasirašius sutartį matysite sėkmės pranešimą, kad
sutartis sudaryta.

