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Text k uvedení na webové stránky:  www.polevsko.info    

 

Dodávky elektřiny pro občany obce Polevsko 

Od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016 proběhne v naší obci 1. kolo výběrového řízení na dodávky elektrické 

energie a plynu. Občané se mohou dostavit ve dnech 2. 3. 2016 a 16. 3. 2016 vždy od 15.00 

do 17.00 hodin na Obecní úřad, nebo se přihlásit na stránkách www.polevsko.obecobcanum.cz. 

S Sebou je nutné přinést pouze poslední vyúčtování elektrické energii a plynu, občanský průkaz 

a lístek SIPO. Noví zájemci se mohou také zapsat od 1. 3. 2016 v úředních hodinách na podatelně 

Obecního úřadu do nezávazné soupisky a doloží kopii svého ročního vyúčtování včetně smlouvy 

za dodávky elektrické energie a plnu či se nově mohou přihlásit online dle pokynů 

na www.polevsko.obecobcanum.cz. 

Více informací získáte na webu obce www.polevsko.info či v informační brožuře, kterou jste obdrželi 

do schránky. 

Veškeré bližší informace Vám poskytne pan Petr Budina na emailu: petr.budina@terragroup.cz 

nebo na tel.: +420 774 170 567. 

 

*Přílohou oznámení je leták ve formátu PDF. Tento leták obdrží každý občan ve zpravodaji. 
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Vážení občané, 

v březnu 2016 máte jedinečnou příležitost zapojit se do hromadné 

elektronické aukce, ve které se bude soutěžit nejlevnější dodavatel 

elektřiny a plynu. Využijte této šance a začněte šetřit na energiích, 

úspory jdou mnohdy až do tisíců korun. Dodavatel, který nabídne 

nejnižší cenu, Vám ji navíc garantuje po dobu 2 let! Díky velkému 

množství přihlášených občanů ceny za energie padají hluboko 

pod standardní ceníkové sazby. S projektem Obec Občanům už šetří 

přes 53 000 spokojených odběratelů ve více než 270 obcích 

a městech. 

Společnost Terra Group Investment, a.s., která aukci pořádá, zajistí 

veškerou administrativu a Vy se díky jejich komplexnímu servisu 

nebudete muset o nic starat. 

Jak se můžete zapojit? 

1. ONLINE na stránkách www.polevsko.obecobcanum.cz. 

2. Na Obecním úřadě ve dnech 2. 3. 2016 a 16. 3. 2016 vždy od 

15.00 do 17.00 hodin. 

3. Na podatelně OÚ do nezávazné soupisky od 1. - 31. 3. 2016 

 

Více informací naleznete na www.obecobcanum.cz. 
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NEJVÝHODNĚJŠÍ ENERGIE 
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.

WWW.OBECOBCANUM.CZ



Obvyklá cena Vyvolávací cena
Garantovaná úspora 
(po aukci bude ještě vyšší)

Elektřinou svítím 1 213 1 080 12,3 %

Elektřinou ohřívám 1 511/895 1 300/782 16,2 %/14,4 %

Elektřinou topím 1 618/1 141 1 300/1 000 24,5 %/11,4 %

Plyn 994,01 760 30,8 %

ZAPOJTE SE

PŘIPRAVTE SI

• elektronickou přihláškou na
(spočítejte si nezávazně úsporu a vše vyřiďte během 5 minut)

• osobní registrací
• zápisem do nezávazné soupisky 

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

Zapojení probíhá na základě přihlášky do elektronické aukce a plné moci, díky které se nemusíte o nic starat. Celý 
proces zpracování, garanci férových podmínek a dlouhodobý servis zajišťuje společnost Terra Group Investment.

PRŮBĚH PŘIHLÁŠENÍ
1. Na základě vyplnění přihlášky a doložení všech dokumentů Vám po skončení aukce

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.

VyVOLÁVACÍ NABÍdkA PRO NAŠE OBčANy JE 1 080 KČ ZA ELEKTŘINU A 760 KČ ZA PLYN. 

Podle počtu zapojených občanů se však tyto ceny mohou ve společné elektronické aukci ještě 
podstatně snížit. Přidejte se.

Máte-li dotazy, kontaktujte koordinátora projektu

PO úSPĚŠNém ZPRAcOVáNÍ PŘIHLáŠKY OBDRžÍTE SmS S KóDEm, KTERÝ ZADáTE NA
www.TERRAGROUP.cZ A mY Vám ZAŠLEmE EKOLOGIcKÝ BALÍČEK SPOŘIČů VODY
V HODNOTĚ 750 KČ ZDARmA JAKO DáREK. 

Vaše distribuční nastavení zůstává stejné, rádi Vám poradíme s nastavením nových tarifních sazeb. Cena je uvedena za MWh a je bez dPH.

WWW.OBECOBCANUM.CZ
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