Jei elektros tiekimas pagal Jūsų sutartį prasideda
artimiausiu metu

Antrą ir kiekvieną kitą mėnesį

Prasidėjus tiekimui –
pirmą mėnesį

Vieną kartą – prieš
prasidedant
nepriklausomam tiekimui

Ačiū už pasitikėjimą. Dalinamės atmintine apie tai, kaip reikės deklaruoti rodmenis ir atsiskaityti pagal naująją
nepriklausomo tiekimo sutartį. Mokėjimams reikalingą kliento kodą rasite sutartyje.

👇 1.

Atsiskaitykite pagal dabar galiojančią sutartį

• Deklaruokite elektros skaitiklio rodmenis ir atsiskaitykite pagal senąją (visuomeninio) elektros
tiekimo sutartį Jums įprastu būdu ir terminu.

👇 2.

Tik deklaruokite rodmenis pagal naują sutartį

• Prasidėjus tiekimui, iki pirmojo mėnesio paskutinės dienos tik deklaruokite skaitiklio rodmenis
savitarnoje e.ignitis.lt arba paskambinę tel. 1802, +370 611 21802.
• Jei Jūsų skaitiklio rodmenys nuskaitomi automatiniu būdu, deklaruoti nereikia.
• Jei iki paskutinės mėnesio dienos rodmenų nedeklaruosite, sąskaitą parengsime įvertinę vidutinį
mėnesio suvartojimą.
Taip! Pirmąjį mėnesį mokėti nereikia!

👇 3.

Sulaukite sąskaitos

• Mes paruošime sąskaitą pagal Jūsų deklaruotus rodmenis arba pagal vidutinį suvartojimą (jei
rodmenų nedeklaruosite) ir pateiksime mokėtiną sumą iki kito mėnesio 10 d. Jūsų nurodytais
kontaktais. Tuo pačiu metu mokėtiną sumą jau matysite ir savitarnoje e.ignitis.lt.

👇 4.

Atsiskaitykite ir deklaruokite rodmenis

• Apmokėkite gautą sąskaitą iki mėnesio pabaigos Jums įprastu būdu.
• Apmokėdami už praėjusį mėnesį, tuo pačiu metu deklaruokite skaitiklių rodmenis už einamąjį
mėnesį. Apmokėti ir deklaruoti galite Jums įprastu būdu – savitarnoje e.ignitis.lt, interneto banke
arba grynųjų pinigų surinkimo vietose.
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Vieną kartą –
gruodžio mėnesį

Ačiū už pasitikėjimą. Dalinamės atmintine apie tai, kaip reikės deklaruoti rodmenis ir atsiskaityti pagal naująją
nepriklausomo tiekimo sutartį. Mokėjimams reikalingą kliento kodą rasite sutartyje.

👇 1.

• Deklaruokite elektros skaitiklio rodmenis ir atsiskaitykite pagal senąją (visuomeninio) elektros
tiekimo sutartį Jums įprastu būdu iki 2021 12 31. Jei mokate tik sulaukę sąskaitos – ją apmokėti
reikės iki 2022 01 31.

Prasidėjus tiekimui –
sausio mėnesį

👇 2.

Vasario ir kiekvieną kitą mėnesį

Atsiskaitykite pagal dabar galiojančią sutartį

Tik deklaruokite rodmenis pagal naują sutartį

• Iki 2022 01 31 tik deklaruokite skaitiklio rodmenis savitarnoje e.ignitis.lt arba paskambinę tel.
1802, +370 611 21802.
• Jei Jūsų skaitiklio rodmenys nuskaitomi automatiniu būdu, deklaruoti nereikia.
• Jei iki nurodytos dienos rodmenų nedeklaruosite, sąskaitą parengsime įvertinę vidutinį mėnesio
suvartojimą.
Taip! Sausio mėnesį mokėti nereikia!

👇 3.

Sulaukite sąskaitos

• Mes paruošime sąskaitą už sausio mėnesį pagal Jūsų deklaruotus rodmenis arba pagal vidutinį
suvartojimą (jei rodmenų nedeklaruosite) ir pateiksime mokėtiną sumą iki 2022 02 10 Jūsų
nurodytais kontaktais. Mokėtiną sumą už kiekvieną mėnesį pateiksime iki kito mėnesio 10 dienos.
Tuo pačiu metu mokėtiną sumą jau matysite ir savitarnoje e.ignitis.lt.

👇 4.

Atsiskaitykite ir deklaruokite rodmenis

• Apmokėkite gautą sąskaitą iki 2022 02 28 Jums įprastu būdu.
• Apmokėdami už praėjusį mėnesį, tuo pačiu metu deklaruokite skaitiklių rodmenis už einamąjį
mėnesį. Apmokėti ir deklaruoti galite Jums įprastu būdu – savitarnoje e.ignitis, interneto banke
arba grynųjų pinigų surinkimo vietose.

