ENDESA: SERVEI SOL∙LICITUD CITA PRÈVIA PER ATENCIÓ PERSONALITZADA
El servei es posarà en marxa el proper dilluns dia 21 de novembre inicialment en
exclusivitat pels instal∙ladors agremiats.

Benvolgut agremiat,
Amb l’objectiu de facilitar la tasca diària als nostres agremiats/instal∙ladors, i després de
diverses reunions hem aconseguit un pas endavant en l’atenció personalitzada que ENDESA
ens proporciona posant a la nostra disposició, un nou servei de sol∙licitud de cita prèvia a
l’oficina comercial de Girona, situada al carrer Santa Eugènia, 7.

Per a la sol∙licitud d’aquest servei
ENDESA ha habilitat el telèfon
902 70 21 66 (horari d’atenció de
08:00 a 18:00) i el correu
electrònic: citaprevia@endesa.es.

Com sol∙licitar la cita prèvia?
‐ Trucant al telèfon abans indicat i facilitar a l’operador les següents dades:
• número de DNI/CIF
• correu electrònic per rebre confirmació de la cita
• oficina i data/hora desitjada (en funció de la disponibilitat se’ns programarà una cita
el més aproximada possible a les nostres necessitats)
‐ O bé, a través del correu electrònic on s’haurà de detallar la següent informació:
• número de DNI/CIF
• oficina (de moment aquest servei es realitzarà a l’oficina comercial de Girona, situada
al carrer Santa Eugènia, 7)
• data/hora desitjada (en funció de la disponibilitat se’ns programarà una cita el més
aproximada possible a les nostres necessitats)
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