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Nabídka cen dodávek energií pro zaměstnance a členy církve
Vážené sestry, vážení bratři,
v souvislosti s jednáním ČCE a Diakonie ČCE o společném dodavateli energií byla se
společností E.ON řešena i otázka cenové nabídky pro členy církve. Výsledkem našich
jednání je nabídka zaměstnancům a členům ČCE a DČCE pro odběry energií v kategorii
domácností (viz přiložený leták).
Je potřeba zdůraznit, že v této nabídce není dána jednotná cena pro všechny odběratele
napříč Českou republikou. Uvedené informace jsou pouze orientační, skutečná nabízená
cena bude společností E.ON vyhotovena pro každého zájemce zvlášť. Toto pravidlo platí
jak pro nové, tak i stávající zákazníky společnosti E.ON. Novým zákazníkům nabízí E.ON
jednorázový bonus 1.500 Kč za každou uzavřenou smlouvu, se stávajícími zákazníky pak
o možných bonusech bude jednáno individuálně.
Jsme si vědomi, že s ohledem na množství dodavatelů energií nemusí být nabídka
společnosti E.ON tou nejvýhodnější. Zejména odběratelé, kteří aktivně řeší, jak ušetřit
na dodávkách energií, jsou jistě schopni vyjednat si velmi výhodné podmínky. Naše
jednání bylo motivováno zejména častými dotazy ze sborů, vyvolanými loňskou nabídkou
cen na dodávky energií pro farní sbory, tedy dodávky v kategorii „podnikatel“. Nabídku
společnosti E.ON pro zaměstnance a členy církve tak chápeme jako možnou nápovědu
těm, kteří nechtějí věnovat nadbytek času a úsilí jednáním o výhodnějších podmínkách
dodávek energií.
Pokud Vás nabídka v přiloženém letáku zaujala, využijte následujících odkazů, které Vás
nasměrují ke stručným online formulářům, na jejichž základě Vám pracovníci E.ON
připraví individuální cenovou nabídku.
Stávajícím zákazníkům E.ONu je určen odkaz http://1url.cz/etbCK.
Zákazníci jiných dodavatelů použijí odkaz http://1url.cz/BtbCJ, ke kterému je nezbytné
odeslat naskenované kopie posledního vyúčtování energií od stávajícího dodavatele nebo
aktuálně platnou smlouvu o dodávce energií na adresu energie@e-cirkev.cz, do předmětu
zprávy, prosíme, uveďte heslo „energie – domácnosti“.
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