
Дали имате проблеми 
со вашата компанија 
за струја, гас или вода?

Бесплатни Фер

Слушаме што кажувате и ви 
помагаме да решите што да правите

Ќе повикаме преведувач, ако ви 
треба 

Може да уредиме со вас да 
контактира повисок претставник 
на компанијата  

Може да помогнеме решение 
да се најде низ преговори 

Може да ја испитаме вашата жалба 

Може да ве упатиме на други 
агенции, ако ние не можеме 
да помогнеме 

EWON им помага на луѓето во Нов Јужен Велс 
кои имаат проблеми со нивната компанија за 
енергија. Исто така, ние можеме да помогнеме 
на некои потрошувачи на вода. 

Имате проблеми да ја разберете 
вашата сметка за енергија или вода?  

Ви е тешко да ја платите вашата 
сметка? 

Имате проблеми со долгови или 
тешкотии со плаќањето? 

Сте загрижени да не ве исклучат? 

Сте незадоволни со службата 
за потрошувачи на вашата 
компанија? 

Имате проблеми да отворите или 
затворите сметка? 

Добивате најдобра услуга 
за парите што ги плаќате? 

Дали:  Како ние можеме 
да помогнеме

Ние сме Ние сме Ние сме

Независни



Ако не можете да платите навреме, најнапред јавете се на вашата компанија 
за да спречите долгот да се зголемува  

Може да се обидеме да добиете повеќе време да ја платите сметката  

Може да ви помогнеме да договорите план на плаќање, за да можете сметката 
да ја платите во извесен временски период  

Може да помогнеме да користите програми на достапност 

Може да ви дадеме совети како да заштедите пари во врска со вашите сметки 

Може да ви дадеме информации за финансиска поддршка на располагање 

Ако имате некој проблем со вашата компанија, јавете им се и објаснете ја ситуацијата 

Може да побарате од некој пријател или член на семејството да разговара со нив 
во ваше име 

Ако ви треба преведувач, кажете ѝ на вашата компанија

Водете евиденција за писмата, за имињата на луѓето со кои сте разговарале 
и за времето и датумите 

Ако во центарот за повици не можат да ви помогнат, побарајте да разговарате 
со повисок службеник 

Ако проблемот не е разрешен, стапете во контакт со нас 

Може да разговарате со нас 
користејќи преведувач. 
Јавете се на Преведувачката 
служба на 131 450 и побарајте 
да ве поврзат со нас

Може да побарате од некој 
пријател, член на семејството 
или комунален работник да 
разговара со нас во ваше име 

Како да нé контактирате

Бесплатни повици на 
1800 246 545 
(ако се јавувате од мобилен 
телефон, кажете нѝ го тоа и ние 
ќе ви се јавиме назад) 

Посетете ја нашата интернет 
страница за повеќе информации 
или за да поднесете жалба преку 
интернет 

www.ewon.com.au  

Помош околу сметките

Совети за разрешување на жалби

Macedonian


