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Podmínky Akce platné od 1.8.2017 do 30.11.2017 pro nové 

zákazníky, kteří uzavřou smlouvu na pobočce. 

 

1. Zákazník musí předložit jakékoliv vyúčtování od současného, nebo předchozího dodavatele, aby 

prokázal výši spotřeby v odběrném místě za předchozí kalendářní rok.  

2. Zákazník musí předložit k nahlédnutí občanský průkaz, nebo jiný průkaz totožnosti, aby bylo 

prokazatelné, že se jedná o zákazníka, na kterého je psané odběrné místo. 

3. Zákazník musí podepsat smlouvu na dodávky plynu v místě určeném k podnikání, tedy na pobočce 

společnosti Brodská plynárenská s.r.o. na adrese Nádražní 128, Havlíčkův Brod, 580 01 a to na 

dobu určitou, minimálně však po dobu jednoho roku. 

4. Bonus ve formě finanční hotovosti se odvíjí od výše spotřeby dle vyúčtování, které zákazník 

předloží dle bodu 1. a výše bonusu je určená dle tabulky viz bod 10. 

5. Při sepsaní smlouvy o sdružených službách dodávek plynu a předání hotovosti zákazníkovi, 

zákazník rovněž obdrží doklad/fakturu, ketou je povinen podepsat. Doklad/Faktura slouží jako 

doklad o tom, že zákazník hotovost převzal. 

6. V případě, že zákazník vypoví smlouvu v zákonné lhůtě od podpisu smlouvy, nebo se neuskuteční 

dodávky plynu od společnosti Brodská plynárenská s.r.o. do odběrného místa zákazníka, je 

zákazník povinen finanční částku vrátit do 14-ti dnů od obdržení výzvy dodavatelem. 

7. Bonus je podmíněný produktovou řadou Garance v jakémkoliv distribučním území. 

8. V případě, že zákazník bude mít nižší cenu u svého stávajícího dodavatele oproti produktové řadě 

Garance a bude chtít uplatnit bonus ve formě finanční hotovosti, pracovníci společnosti Brodská 

plynárenská s.r.o. budou postupovat individuálně a výši finanční částky úměrné pokrátí vůči ceně 

zákazníka. 

9. Brodská plynárenská s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu. 

10. Tabulka. 

 

Spotřeba zákazníka v Mwh Od- Spotřeba zákazníka v Mwh -Do Výše finanční částky 

0 1,89 100,- 

1,9 3 200,- 

3,1 7,5 300,- 

7,51 15 600,- 

15,1 25 1000,- 

25,1 35 1300,- 

35,1 45 1600,- 

45,1 63 2000,- 

 

 

Dne 31.7.2017 v Havlíčkově Brodě 


