
Levný plyn a elektřina



Nepřeplácejte za plyn a elektřinu víc, než musíte

� Ve spolupráci s Plzeňskými službami jsme připravili možnost dodávky plynu 

a elektřiny za zvýhodněný TARIF Jaro 2017.

� Využít jej můžete pro Vaše SVJ, byt, chatu, chalupu i podnikání nebo pro Vaše 

rodiče, děti, příbuzné a známé.

� Dodávku plynu a elektřiny zajišťuje společnost CONTE.

Zapněte si tu správnou energii:   www.conte-energy.cz

www.conte-energy.cz



Kdo jsme?

� Jsme zkušený, spolehlivý a zodpovědný partner.

� Působíme v oblasti energetiky od roku 1990.

� Dodáváme Plzeňským službám zemní plyn již 5 let 

a za tu dobu jsme dodali více než 1 milion m3.

www.conte-energy.cz



Obchodní partneři CONTE

www.conte-energy.cz

Planá nad Lužnicí Obec Petřvald
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Kde začít?

NEPŘEPLÁCÍM ZA PLYN A ELEKTŘINU?



01 / Příklad z vyúčtování
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NEPŘEPLÁCÍTE ZA PLYN A ELEKTŘINU?



02 / Příklad z vyúčtování
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Vyznáte se ve vyúčtování?

www.conte-energy.cz

Výpočet platby za související služby v elektroenergetice (jednotky v Kč jsou uvedeny bez DPH)



Naše nabídka

www.conte-energy.cz

Tarif – Plzeňské služby Jaro 2017

Elektřina D02d je 1 089 Kč za MWh

a plyn od 649 Kč za MWh



www.conte-energy.cz

� Vysvětlení položek z vyúčtování (faktury) za plyn a elektřinu.

� Poradenství ke smlouvě o sdružených službách (smlouva na plyn nebo elektřinu).

� Kontrola nastavení distribuční sazby elektřiny.

� Využití tarifu Jaro 2017.

Služba přímo pro Vás



Naše podmínky
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� Smlouva je na 1 nebo 2 roky s garancí ceny.

� Žádné skryté sankce a smluvní pokuty.

� Ke konci smluvního období Vás budeme kontaktovat s novou nabídkou.

� Možnost využití pro Vaše SVJ, byt, chatu, chalupu i podnikání nebo pro Vaše rodiče, 

děti, příbuzné a známé.
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� Co je potřeba pro kalkulaci a vytvoření smlouvy:

� Faktura za plyn a elektřinu od Vašeho dodavatele

� Smlouva za plyn a elektřinu od Vašeho dodavatele

� Na základě těchto podkladů Vám připravíme srovnání 

s tarifem Jaro 2017 nezávazně a zdarma.

� Přechod na tarif Jaro 2017 za Vás zařídíme včetně ukončení smlouvy 

u stávajícího dodavatele k nejblíže možnému termínu a kompletní administrativy.

Jak získat výhodný tarif?



Kontaktujte nás
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Plzeňské služby

� Zde získáte
• informace

• kalkulace – výpočet výše úspory (přeplácení)

• smlouvu

� Kontakt     Gustav Antl  
Email:    energie@plzenskesluzby.cz,

Schůzka v sídle Plzeňských služeb nebo za Vámi přijedeme

• 603 222 000  v Po a St 8-17, Út a Čt 8-15 hodin.



www.conte-energy.cz

Závěrem

Děkuji za Vaši pozornost


