UPOZORNĚNÍ
PRO NAŠE OBČANY!
Vážení spoluobčané,
naše obec se zapojila do projektu Obec Občanům, který pomáhá získat
domácnostem i místním firmám a spolkům nové prostředky pro budoucí
rozvoj. V první fázi projektu jsme pro naše občany vyjednali
prostřednictvím obecního výběrového řízení exkluzivní cenové a férové
smluvní podmínky.
S úsporou v průměru 4 876 Kč za rok.
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VYVOLÁVACÍ NABÍDKA PRO NAŠE OBČANY:
1 080 Kč ZA DODÁVKY ELEKTŘINY A 760 Kč ZA DODÁVKY PLYNU.
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OBVYKLÁ CENA

VYVOLÁVACÍ CENA

Elektřinou svítím

1 213 Kč

1 080 Kč

11,0 %

Elektřinou ohřívám

VT: 1 511, NT: 895 Kč

VT: 1 300, NT: 782 Kč

11,0 %

Elektřinou topím

VT: 1 618, NT: 1 141 Kč

VT: 1 300, NT: 1 000 Kč

VT: 19,7 %, NT: 12,3 %

Plyn

994 Kč

760 Kč

23,5 %

Nastavení Vaší distribuční sazby zůstává stejné, rádi Vám poradíme s nastavením nových tarifních sazeb. Cena je uvedena za MWh bez DPH.

ZAPOJTE SE
www.zlatakoruna.obecobcanum.cz
•	Elektronickou přihláškou na www.mechenice.obecobcanum.cz
(spočítejte si nezávazně úsporu a vše vyřiďte během pěti minut)
•	Osobní registrací na obecním
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• Zápisem do nezávazné
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OÚ Měchenice od 1.3 do 31.3.2016.
evidence zájemců

Zapojení probíhá na základě přihlášky do Energetické soutěže a Dohody o zastupování,
díky které se nemusíte o nic starat. Celý proces zpracování, garanci férových podmínek a
dlouhodobý servis zajišťuje společnost Terra Group.
p. Fialu, +420
Máte-li dotazy, kontaktujte koordinátora projektu
+420 608
728 982
229 453.
590.

PŘIPRAVTE SI
•	Vyúčtovací fakturu za elektřinu a plyn s uvedeným telefonem a e-mailem na hlavičce.
• Smlouvu s aktuálním dodavatelem elektřiny a plynu včetně dodatků.
• Průkaz totožnosti a případně doklad SIPO.

PRŮBĚH PŘIHLÁŠENÍ
1.	Na základě vyplnění přihlášky a doložení všech dokumentů Vám po skončení energetické
soutěže pošleme SMS s vítězným dodavatelem a cenou.
2. Poté zajistíme kompletní papírování k zajištění levnějších dodávek.
3.	Odešleme Vám poštou smlouvu s vítězným dodavatelem, která platí vždy na 24 měsíců.
Výběrové řízení pro Vás bude obec zajišťovat opakovaně, a to každé 2 roky.
4. Po celou dobu máte k dispozici komplexní zákaznickou péči na čísle +420 533 101 335
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