
KROK 1: INFORMACE O VÁS 
 

• Většina údajů jsou již předvyplněná 

• Pokud zůstane zasílací adresa prázdná = bude stejná jako trvalá adresa 

• Rodné číslo se zapisuje ve formátu RRMMDD/XXXX (1) 

• Mobilní telefon se zadává ve formátu s předvolbou 420111222333 (2) 

• Adresu vždy začínáme přes obec a pomocí našeptávače (3), PSČ se doplní automaticky 

o Je vždy důležité najít informaci z našeptávače  

• Následně začneme psát ulici a pomocí našeptávače vybereme tu správnou (4) 

 

 

  



KROK 2: INFORMACE O VAŠÍ ENERGII 
 

• Vybereme komoditu, kterou jsme měli ve výběru u odkazu v emailu 

 

 

• Vyplníme údaje podle vyúčtování u předchozího dodavatele 

• Pozor na vyplnění spotřeby – podle ní se počítá následná výše zálohy (1) 

o Pokud máme distribuční sazbu D01d, D02d, C01d, C02d a C03d, nevyplňujeme nízký 

tarif 

• Napěťovou hladina není třeba vyplňovat 

• Ceník je předvyplněný na SPOT 239 

• Tlačítkem Pokračovat (2) jdeme na další krok 

 

  



KROK 3: FAKTURACE 
 

• V tuto chvíli je možné změnit způsob úhrady záloh (1) 

• Záloha je odvozena z vyplněné spotřeby (2) 

• Na poslední záložku se dostaneme tlačítkem Pokračovat (3) 

 

KROK 4: ODBĚRNÉ MÍSTO 
 

• Adresu vždy začínáme přes obec a pomocí našeptávače (1), PSČ se doplní automaticky 

o Je vždy důležité najít informaci z našeptávače  

• Následně začneme psát ulici a pomocí našeptávače vybereme tu správnou (2) 

• Dokončíme tlačítkem Dokončit (3) 

 

  



KROK 5: EMAIL 
 

• Po dokončení přijde na vyplněný email zpráva 

• Klikneme na modrý potržený odkaz 

 

Dobrý den, 

 

máme pro vás nový návrh smlouvy - Smlouva o 

energii, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX od Bidli, Smlouvu si můžete prohlédnout a 

elektronicky podepsat kliknutím na tlačítko níže 

 

Zde pročíst smlouvu a popřípadě podepsat smlouvu 

 

Pro elektronický podpis této smlouvy nebudete zadávat žádná hesla, přihlašovací 

údaje a čísla platebních karet. Smlouvu si nejprve můžete přečíst a následně se 

rozhodnout, zda ji podepsat pomocí zadání kódu SMS. Smlouva Vám po případném 

podpisu přijde na tento email. 

 

Tento email obsahuje zabezpečený odkaz, určený pouze pro Vás, tedy pro Jméno a 

Příjmení. Prosím nepřeposílejte a nesdílejte tento email, ani uvedený odkaz. Pokud 

tento email nebo návrh smlouvy není určený Vám, prosím kontaktujte odesílatele na 

emailové adrese energie@bidli.cz 

 

Přejeme hodně štěstí s uzavřením tohoto obchodu 

Tým Bidli energie  

 

• V novém okně se můžeme pročíst návrh smlouvy (1) 

• Pokud souhlasíme, pošleme si PIN na mobilní telefon, který jsme uvedli v návrhu smlouvy 

(2) 

• Už jen zadáme pin a potvrdíme a vše je hotovo 

• Kdyby bylo potřeba něco následně doplnit, prosím pište na energie@bidli.cz (do 

předmětu napište konkrétní číslo smlouvy) 
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