
  

  

NABÍDKA ENERGIÍ PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA, SPOLEČENSTVÍ 
VLASTNÍKŮ I SAMOSTATNÉ DOMÁCNOSTI A DALŠÍ ZÁJEMCE

Nezávazná nabídka speciálně pro Vás:
• Bezplatné poradenství v oblasti řešení energií 

• Cenová nabídka připravená přímo na míru Vašim potřebám – SVJ, domácnosti

• Osobní energetický poradce 

• Zajistíme vše potřebné pro změnu dodavatele 

• Poskytneme právní podporu při ukončování smlouvy

PLATÍ PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A SAMOSTATNÉ DOMÁCNOSTI.

Postup:
• v případě, že Vás naše nabídka zaujala, vyplňte kontaktní formulář, který naleznete na druhé 

straně tohoto letáku

• spolu s kopií posledního vyúčtování za energie jej zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: 
bezplatnalinka@ppas.cz nebo korespondenčně na adresu: Pražská plynárenská, a.s., Odbor 
akvizic a retence, U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

• v případě, že Vám bude naše nabídka vyhovovat, máte možnost uzavřít smlouvu se společností 
Pražská plynárenská, a.s.

Pro možnost vyplnění kontaktního formuláře otočte prosím na druhou stranu

Dodáváme elektrickou energii a zemní plyn pro vaše SVJ a BD

Navrhneme, jak snížit účty za energie i pro vaše domácnosti

Poskytujeme bezplatné poradenství a další služby v oblasti energetiky

Zajišťujeme vysoce kvalitní služby a nadstandardní výhody:
• slevy na spotřebiče a jejich montáže, 
• úhrada oprav širokého spektra spotřebičů, 
• zdarma pojištění asistenčních služeb pro bytová družstva a domácnosti, 
• Zákaznická karta a mnoho dalšího. 



Příjmení, jméno/název společnosti

Adresa odběrného místa

Telefon  E-mail

Charakter
odběrného místa

Plyn  Elektřina

byt vařím  vařím

dům ohřívám vodu ohřívám vodu

topím topím

Smlouva uzavřena na dobu: Smlouva uzavřena na dobu:

neurčitou neurčitou

určitou končí dne: určitou končí dne:

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Účastník podepsáním toho kontaktního formuláře uděluje společnosti Pražská Plynárenská, a.s., souhlas se zpracováním 
osobních údajů v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to pro marketingové účely Ob-
chodníka, tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání 
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách in-
formační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, přičemž Zákazník bude mít zřetelnou možnost jednoduchým způsobem 
odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy. 

V dne

podpis

Svým podpisem zároveň souhlasím se 
zpracováním osobních údajů.
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Dne: Převzal za PP, a.s.:

Podpis:

  

Všechny detailní informace včetně všech našich slev a výhod naleznete na webových stránkách www.ppas.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


