CENÍK BENEFITŮ
služby KV Plyn Servis

Maloodběratelé a domácnosti
platný od 1. 1. 2013

Karlovarská
Plynárenská

Základní výhody pro každého klienta
sleva až 30 % na nákup nového spotřebiče od partnera společnosti
Karlovarská plynárenská s.r.o. (seznam partnerů v příloze všeobecných podmínek)
vyplacení 1,1 % z přeplatku vyúčtování. (výplata formou slevy z fakturace)
odměna za nového zákazníka – vyplatíme Vám 5,-Kč (s DPH) za každou celou MWh
z celkové roční spotřeby získaného zákazníka (výplata formou slevy z 1. fakturace)

Váš benefit dle ročního odběru
Odměna dle
ročního odběru v MWh

A

nad 20 až 45

Hodnota
benefitu

Váš
benefit

pravidelná roční kontrola spalin, dle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., kterým se provádí
zákon o požární ochraně pro všechna OPZ (odběrné plynové zařízení), a které má účinnost
od 1.1.2011

pravidelná roční kontrola spalinovodu OPZ (odběrného plynového zařízení)

B

nad 45 až 63

roční pravidelná prohlídka OPZ + preventivní kontrola těsnosti vnitřního domovního
rozvodu, prodlouží životnost OPZ a sníží spotřebu.
pohotovostní služba na lince on-line 24h (dle specifikace všeobecných podmínek)

Kč

950,- Kč
950,- Kč
1.600,- Kč
500,- Kč

až 3.050,- Kč
pravidelná roční kontrola spalinovodu OPZ (odběrného plynového zařízení)

C

nad 63

roční pravidelná prohlídka OPZ + preventivní kontrola těsnosti vnitřního domovního
rozvodu, prodlouží životnost OPZ a sníží spotřebu.
pohotovostní služba na lince on-line 24h (dle specifikace všeobecných podmínek)
oprava plynového spotřebiče zakoupeného u partnera společnosti
Karlovarská plynárenská s.r.o. – ZDARMA (práce, obvyklá hodinová sazba)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.

950,- Kč
1.600,- Kč
500,- Kč
1.550,- Kč

až 4.600,- Kč

Podmínkou pro získání benefitu dle ročního odběru je trvání smlouvy o sdružených službách
dodávky a odběru zemního plynu min. 24 měsíců. Dojde-li k ukončení smlouvy do 24 měsíců
od zahájení dodávky zemního plynu, je povinen dodavateli zákazník uhradit hodnotu
poskytnutého benefitu dle aktuálně platného ceníku benefitů.

Zákaznická kancelář:

Vaši konkrétní úsporu Vám vyčíslíme na:
tel: 840 111 284, 606 939 959
email: info@kvplyn.cz

Karlovarská plynárenská s.r.o.
Jenišov 68
360 01 Karlovy Vary
Otevírací doba:
Po-Pá 8.00 - 16.00
So-Ne Zavřeno

www.kvplyn.cz
e-mail: info@kvplyn.cz

