CENÍK BENEFITŮ
Maloodběratelé a domácnosti
platné od 1. 1. 2012
Odměna dle
ročního odběrů v Mwh

A
B

C

Váš
benefit

nad 20 až 45

V ceně dodávky pravidelná roční kontrola spalovodu dle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
kterým se provádí zákon o požární ochraně a které má účinnost od 1. 1. 2011
sleva až 30 % na nákup nového spotřebiče od partnera Karlovarské Plynárenské s.r.o.
(seznam partneru v příloze všeobecných podmínek)
vyplacení 1,1 % z přeplatku vyůčtování.
odměna za nového zákazníka - vyplatíme Vám 5,-Kč (s DPH) za každou celou MWh
z celkové roční spotřeby získaného zákazníka (výplata formou slevy z fakturace)

nad 45 až 63

V ceně dodávky pravidelná roční kontrola spalovodu dle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
kterým se provádí zákon o požární ochraně a které má účinnost od 1. 1. 2011
v ceně dodávky roční pravidelná prohlídka OPZ (odběrného plynového zařízení)
+ preventivní kontrola těsnosti vnitřního domovního rozvodu
pohotovostní služba na lince on line 24h (dle specifikace všeobecných podmínek)
sleva až 30 % na nákup nového spotřebiče od partnera Karlovarské Plynárenské s.r.o.
(seznam partneru v příloze všeobecných podmínek)
vyplacení 1,1 % z přeplatku vyůčtování.
odměna za nového zákazníka - vyplatíme Vám 5,-Kč (s DPH) za každou celou MWh
z celkové roční spotřeby získaného zákazníka (výplata formou slevy z fakturace)

nad 63

V ceně dodávky pravidelná roční kontrola spalovodu dle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
kterým se provádí zákon o požární ochraně a které má účinnost od 1. 1. 2011
v ceně dodávky roční pravidelná prohlídka OPZ (odběrného plynového zařízení)
+ preventivní kontrola těsnosti vnitřního domovního rozvodu
pohotovostní služba na lince on line 24h (dle specifikace všeobecných podmínek)
oprava plynového spotřebiče zakoupeného u partnera Karlovarské plynárenské s.r.o.
- ZDARMA (práce, obvyklá hodinnová sazba)
Sleva až 30 % na nákup nového spotřebiče od partnera Karlovarské Plynárenské s.r.o.
(seznam partneru v příloze všeobecných podmínek)
Vyplacení 1,1 % z přeplatku vyůčtování.
Odměna za nového zákazníka - vyplatíme Vám 5,-Kč (s DPH) za každou celou MWh
z celkové roční spotřeby získaného zákazníka (výplata formou slevy z fakturace)

Karlovarská

Plynárenská
Hodnota
benefitu

cca

Šetříte
na každé Mwh

Kč

950,- Kč

* 233,22 Kč/MWh
cca

950,- Kč

cca

1.600,- Kč

cca

500,- Kč

cca

950,- Kč

cca

1.600,- Kč

cca

500,- Kč

cca

1.550,- Kč

* 238,74 Kč/MWh

* 307,88 Kč/MWh

* úspora vychází s porovnání cen dominantního dodavatele v regionu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%.
‚Podmínkou pro získání benefitů je uzavření smlouvy o odběru min. na 24 měsíců, dojde-li k ukončení smlouvy do 24 měsíců od zahájení
dodávky zemního plynu zákazníkovi, je tento povinen dodavateli uhradit hodnotu poskytnutého benefitu dle aktuálního ceníku benefitů.

Vaší konkrétní úsporu Vám vyčíslíme na vyžádání : tel: 606 939 959, email: info@kvplyn.cz

