SEZNAM
NA STĚHOVÁNÍ
Datum stěhování

6 TÝDNŮ DO STĚHOVÁNÍ
Budete se stěhovat? Věříme, že vám seznam těchto klíčových kroků pomůže,
aby vše proběhlo v pořádku a abyste na nic nezapomněli.

Informovat majitele

Zajistit stěhováky/auto

Bydlíte-li v nájmu, informujte o svém
stěhování pronajímatele včas (podle
výpovědní doby nájemní smlouvy).

Vyberte si stěhovací firmu nebo se
na stěhování domluvte s přáteli
s větším autem.

Protřídit věci

Vyčistit a odpojit
spotřebiče

Máte výbornou šanci vytřídit vše
nepotřebné a tyto věci darovat
nebo prodat.

Spotřebiče, které již nevyužijete, můžete
vyčistit a odpojit, dřívější odmrazení
mrazáku vám později ušetří čas.

Doktor a zubař

Zajistit hlídání

Poptejte se v novém okolí na vhodné
lékaře, zapátrejte na internetu nebo
požádejte zdravotní pojišťovnu o výpis
smluvních lékařů s telefonními čísly.

Domluvte se s prarodiči na hlídání svých
ratolestí nebo mazlíčků, hlídání můžete
sehnat i ve školce nebo družině.

TIP
Jen u innogy získáte energie
s každoročním poklesem ceny
a spolehlivé zákaznické služby.
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4 TÝDNY DO STĚHOVÁNÍ

Změnit trvalé bydliště

Přepsat energie

Navštivte místní úřad pro změnu
trvalého bydliště a vydání nového
občanského průkazu (fotografii nebudete
potřebovat).

Jakmile budete mít novou kupní/nájemní
smlouvu, přepište své energie (třeba
online na prepisenergii.cz).

Pojistit si domácnost

Zařídit internet a TV
Projednejte s provozovatelem své
stěhování a domluvte se na přesunu
služeb na novou adresu nebo na jejich
ukončení.

Pojištění si jednoduše vyřiďte u innogy,
podívejte se na pojisteniinnogy.cz nebo
si ho sjednejte rovnou na prepisenergii.cz.

Přeposílat poštu

Začít balit

Na poště si můžete zřídit tzv. dosílku
– služba se platí za každý měsíc
přeposílání zásilek z původní adresy.

Pro snadnější manipulaci vše naskládejte
do krabic, obsah krabic si popište, křehké
věci obalte bublinkovou fólií či papírem.

TIP
Přepis energií k innogy můžete provést
online na prepisenergii.cz, a to bez
ohledu na to, který dodavatel doposud
na danou adresu energie dodával – jde
to rychle a jednoduše.
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1 TÝDEN DO STĚHOVÁNÍ

Přidělat klíče

Poplatky za TV/rádio
a odpad

Klíče si namnožte (můžete potřebovat
bezpečnostní kartu) nebo pro větší
bezpečí vyměňte zámky za nové.

Koncesionářské poplatky můžete vyřídit
i online; na poplatky za odpad se zeptejte
na místním úřadě.

Změnit adresu

Dát vědět sousedům

Zaktualizujte svou adresu u všech
důležitých institucí (banky, pojišťovny)
a sdělte ji také svému zaměstnavateli.

Může přijít vhod vyměnit si telefonní čísla
s bývalými sousedy, případně požádat
o shovívavost při stěhování.

ZAPIŠTE SI KONEČNÉ STAVY MĚŘIDEL
Než opustíte svůj předchozí domov a nastěhujete se do toho nového,
poznamenejte si konečné stavy všech měřidel.
PLYN

ELEKTŘINA

Předchozí adresa

Nová adresa
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VŠECHNO PŘESTĚHOVÁNO?
Podívejte se i na další služby, které innogy nabízí:

Pronájem detektorů

Pronájem LED žárovek

Abyste se v novém cítili bezpečněji, nezapomeňte
si pronajmout detektory kouře a oxidu uhelnatého.
Nabídku od innogy najdete na pronajemdetektoru.cz.

V novém domově odstartujte s novými úspornými LED
žárovkami a ušetřete min. 80 % nákladů na svícení.
Nabídku na výhodný pronájem LED žárovek od innogy
najdete na svittechytre.cz.

Servis plynových kotlů

Monitoring spotřeby

Pokud máte v novém bytě plynový kotel, měli byste
si pro své bezpečí zařídit pravidelný servis, zvláště
před novou topnou sezonou. Stačí zavolat
na 800 32 32 32 nebo navštívit bezpecnykotel.cz.

Pokud chcete mít spotřebu elektřiny či plynu vždy
na 100 % pod kontrolou, pořiďte si unikátní mobilní
aplikaci innosvět a chytrý senzor spotřeby, které vše
ohlídají za vás. Více informací najdete na innosvet.cz.

POZNÁMKY
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