Elektros ir dujų
savitarnos svetainė
www.manogile.lt

Savitarnos svetainė
www.manogile.lt –
patogiausias būdas
sutvarkyti visus su
elektra ir dujomis
susijusius reikalus.

Svetainėje www.manogile.lt galite:
Susitvarkyti visus mokėjimus:
• deklaruoti rodmenis;
• peržiūrėti ir apmokėti sąskaitas;
• patogiai peržiūrėti išsamią elektros energijos
ir dujų suvartojimo bei mokėjimų istoriją;
• rasti tikslią informaciją apie Jums taikomus
tarifus ir apmokėtus rodmenis.

Prisijungti prie dujų ir elektros tinklų ir pasirašyti sutartis:
• pateikti paraišką elektrai ir dujoms įvesti;
• pateikti prašymą elektros energijos pirkimo–pardavimo
sutarčiai sudaryti, perrašyti ar nutraukti;

Užsukę į www.manogile.lt viską
galėsite atlikti greitai ir paprastai,
nes čia:
• rasite visą su elektros ir dujų vartojimu susijusią informaciją;
• su energija susijusius klausimus išspręsite bet kuriuo
paros metu visomis savaitės dienomis;
• sutaupysite už paslaugas atsiskaitydami vienu mokėjimu;
• gausite konsultaciją internetu;
• valdysite kelias elektros ir dujų sutartis naudodamiesi viena paskyra.

• pateikti paraišką elektros galiai keisti,
įrenginiams iškelti;
• atsiimti parengtas sutartis ir jų priedus.

Pasirinkti ar keisti elektros tarifų planus:
• sužinoti, ar Jūsų pasirinktas elektros planas yra
palankiausias;

Su išmaniąja programėle „Gilė“
Jūs galite:

• pasikeisti tarifo planą.
• greitai ir paprastai deklaruoti duomenis;
• sumokėti už elektrą ir dujas;

Užsisakyti paslaugas ir tvarkyti savo duomenis:

• peržiūrėti deklaravimo istoriją;
• patogiai užduoti klausimus ir gauti atsakymus.

• užsisakyti pažymą apie apmokėtą elektros energiją;
• pranešti apie laikiną elektros energijos nevartojimą;
• išsikviesti „Elektriką į namus“ (mokama paslauga);
• peržiūrėti savo įvykių istoriją (skaitiklių įrengimo
datas, pradinius rodmenis, skaitiklių patikrinimo
datas ir jų metu užfiksuotus skaitiklio rodmenis);
• atnaujinti savo kontaktinius duomenis.

Greitai gauti informaciją, rašyti pranešimus:
• prenumeruoti naudingus pranešimus apie
planuojamus elektros atjungimus dėl vykdomų
remonto darbų;
• gauti pranešimus apie dujų ir elektros energijos
tiekimą, teikiamas paslaugas, klientų aptarnavimą,
kainų pasikeitimus (šiuos pranešimus taip pat
galėsite gauti el. paštu);
• pranešti apie elektros įrenginių, elektros energijos
vagystes.

Išmaniąją programėlę „Gilė” galite atsisiųsti:

Dar nesinaudojote
www.manogile.lt?
Sužinokite, kaip
prisiregistruoti.

Kaip prisijungti prie
www.manogile.lt?

u 1. www.manogile.lt esančiame

q 2. Jei pamiršote slaptažodį:

u 1. www.manogile.lt nurodykite

prisijungimo vardą bei slaptažodį ir
spauskite „Prisijungti“.

„Prisijungti“ blokelyje spauskite
„Registruotis“.

2.1. Spauskite nuorodą „Pamiršote?“.
2.2. Nurodykite savo el. pašto adresą.
2.3. Gautame el. laiške paspauskite
nuorodą, skirtą duomenų atstatymui.

q 2. Pasirinkite registracijos būdą.

q 2.4. Atsidariusiame lange nurodykite pageidaujamą slaptažodį.

q 3. Užpildykite registracijos formą.

4. Gausite registracijos
patvirtinimo laišką į savo
nurodyto el. pašto adreso
dėžutę. Aktyvuokite
registraciją, paspausdami
nuorodą gautame laiške.
5. Sveikiname
užsiregistravus savitarnos
svetainėje www.manogile.lt!

Malonaus naudojimosi!

2.5. Prisijunkite su naujai sukurtais prisijungimo duomenimis.
3. Sveikiname prisijungus prie savitarnos svetainės www.manogile.lt!

Malonaus naudojimosi!

Nepamirškite
savo prisijungimų!
Prisijungimo vardas

Slaptažodis

Ar žinojote, kad...
Prie „Gilės“ savitarnos svetainės
www.manogile.lt galite patogiai
jungtis per e. valdžios vartus.

Patogu tai, kas paprasta
Sužinokite daugiau tel. 1802

