
Да ли имате проблема  
са вашим снабдевачем 
струје, гаса или воде?

Слободни Праведни

Ми вас саслушамо и помогнемо вам 
да одлучите шта ћете предузети

Ми можемо да вам позовемо тумача, 
ако вам је потребан 

Ми можемо да организујемо да вас 
контактира виши службеник снабдевача  

Ми можемо да вам помогнемо да 
се договорите око исхода 

Ми можемо да испитамо ствари на које 
се жалите 

Ми можемо да вас упутимо на друге 
агенције, ако ми нисмо у могућности 
да вам помогнемо 

EWON помаже оним људима у Новом Јужном Велсу који 
имају проблема са предузећем које им испоручује 
енергију. Неким странкама можемо да помогнемо  
и око проблема са водом. 

Имате проблема са разумевањем рачуна 
за енергију или воду?  

Вам је тешко да платите рачун? 

Имате проблема са дугом или плаћањем? 

Вас брине да ће вас искључити? 

Сте незадовољни корисничким сервисом 
снабдевача? 

Имате проблема са отварањем или 
затварањем рачуна? 

Добијате оно што плаћате? 

Да ли:  Како ми можемо 
да помогнемо

Ми смо Ми смо Ми смо

Независни



Ако не можете на време да платите рачун, обратите се прво снабдевачу да вам се дуг 
не би увећавао  

Ми можемо да покушамо да вам продужимо рок за плаћање рачуна  

Ми можемо да вам помогнемо да са снабдевачем начините план отплате да бисте током 
одређеног временског периода отплатили рачун  

Ми можемо да вам помогнемо да се укључите у програме за лакше плаћање рачуна 

Ми можемо да вам дамо савете о томе како ћете уштедети на рачунима 

Ми можемо да вам дамо информације о финансијској помоћи која вам је на располагању 

Ако имате проблема са снабдевачем, контактирајте га и објасните у каквој ситуацији се налазите 

Можете да замолите пријатеља или члана породице да у ваше име разговара са снабдевачем 

Ако вам је потребан тумач, реците то снабдевачу 

Водите евиденцију о писмима, именима особа са којима сте разговарали, као и о времену 
и датуму разговора 

Ако особље кол центра не може да вам помогне, тражите да разговарате са вишим службеником 
предузећа 

Ако се проблем ни тада не реши, контактирајте нас 

Са нама можете да разговарате 
уз помоћ тумача. 

Само назовите Службу преводилаца 
и тумача (TIS) на 131 450 и замолите 
да нас назову

Можете да замолите пријатеља, члана 
породице или друштвеног радника да 
у ваше име разговара са нама 

Како можете да нас контактирате

Назовите нас бесплатно на 1800 246 545 

(ако зовете са мобилног телефона, 
реците нам то и ми ћемо вам узвратити 
позив) 

Погледајте наш вебсајт за више 
информација или за подношење 
жалбе онлајн 

www.ewon.com.au  

Помоћ за плаћање рачуна

Савети за решавање жалби

Serbian




