W razie awarii
polegaj na PGNiG
Jak skorzystać z oferty
krok po kroku?
ODWIEDŹ
najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG

Wygoda dla Ciebie

Pomocna
ekipa
W razie awarii
polegaj na PGNiG

WYBIERZ
najlepszy dla siebie wariant oferty

PODPISZ OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się i akceptacji
Regulaminu PGNiG Fachowiec

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami:
Odwiedź naszą stronę

mBOK

Odwiedź najbliższe

pgnig.pl

Biuro Obsługi
Klienta PGNiG

Skorzystaj

Zadzwoń do nas

z aplikacji
mobilnej mBOK

32 737 8888
* Całkowity koszt
połączenia ponosi
dzwoniący

pgnig.pl

Poznaj naszą EKIPĘ
do zadań SPECjalnych
Pomocna ekipa to usługa gwarantująca pomoc:
technika urządzeń grzewczych i gazowych,
hydraulika i elektryka w przypadku awarii instalacji
lub sprzętu gazowego. Teraz nawet nieprzewidziane
wydatki nie będą dla Ciebie zaskoczeniem.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Konsumenci posiadający z PGNiG Obrót
Detaliczny umowę kompleksową
dostarczania paliwa gazowego
lub energii elektrycznej
CO ZYSKUJESZ?
Kontakt z Centrum Pomocy czynnym
24 h / 7 dni w tygodniu
Szybką i fachową pomoc w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii*
Łączną wartość usługi
nawet do 3000 zł**
– max. 6 interwencji w trakcie świadczenia
usługi (każda do 500 zł)
Spokój i bezpieczeństwo dzięki usłudze
na 2 lata już za kilka złotych miesięcznie

Dzięki naszej ofercie
możesz liczyć na pomoc
WYBIERZ WARIANT OFERTY DLA SIEBIE
WARIANT
OFERTY

FACHOWIEC 1

FACHOWIEC 2

FACHOWIEC 3

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

4,99 zł

8,99 zł

Awaria?
Sprawdź,
na których
fachowców
możesz liczyć
w każdym
z wariantów
Czas trwania
usługi
Rata
miesięczna
brutto
Technik
urządzeń
grzewczych
i gazowych

Hydraulik

11,99 zł

Elektryk

CO ZROBIĆ, KIEDY ZDARZY SIĘ AWARIA?
Zadzwoń do Centrum Pomocy: 22 505 14 25*
i podaj niezbędne informacje
W ciągu maksymalnie 4 godzin
powiadomimy Cię o planowanym
terminie przybycia fachowca
Fachowiec przyjedzie w ciągu 24 godzin
lub w innym, ustalonym przez Ciebie terminie

* Szczegóły świadczenia w Regulaminie
PGNiG Fachowiec na www.pgnig.pl
**1500 zł rocznie (3000 zł w trakcie
świadczenia 24 miesięcznej usługi)
zgodnie z Regulaminem PGNiG Fachowiec

*Całkowity koszt połączenia ponosi dzwoniący

