Speciální akce: VHK

ROBE Vsetín

Stručný popis akce:
Společnost IN ENERGIE bude partnerem dvou mistrovských utkání Chance ligy:
-

dne 24.11.2018 mezi hokejisty VHK ROBE Vsetín a Duklou Jihlava

-

dne 28.11.2018 mezi hokejisty VHK ROBE Vsetín a HC Zubr Přerov

Na této akci bude prezentace společnosti s nabídkou pro fanoušky VHK ROBE Vsetín.

Detail produktu:
Zájemcům nabídneme velmi zajímavý produkt na dodávky elektřiny a zemního plynu. Nabídka
je především pro domácnosti, ale jsme schopni nabídnout individuální a zajímavou cenu i pro
firmy a podnikatele.
Zákazník typu domácnost od nás získá cenu, která bude až o 10% levnější na komoditě plyn
nebo elektřina oproti ceně nabídnuté zákazníkům od svých stávajících dodavatelů pro roky
2019 a 2020.
Jak zjistím cenu na rok 2019 a 2020?
Na rok 2019 a 2020 oznámí stávající dodavatel cenu zákazníkovi nejpozději 30.11.2018.
V případě, že zvýší stávající dodavatel cenu, pak bez ohledu na délku uzavřené smlouvy může
zákazník typu domácnost změnit dodavatele ve zkrácené lhůtě do 19.12.2018. V tomto
termínu zájemcům nabídneme výhodnější cenu, aby měli možnost porovnání.
V případě, že má zákazník historicky dlouhodobý kontrakt s fixní cenou, nebo ke zvýšení ceny
došlo již v průběhu roku 2018, může využít naší nabídky až po uplynutí kontraktu se stávajícím
dodavatelem, a nebo s další změnou ceny.
Kdy obdržím reklamní předměty VHK ROBE Vsetín?
Zákazník, za každou smlouvu, kterou s námi uzavře obdrží dle výběru, buď čepici, nebo šálu
s motivy VHK ROBE Vsetín.

Předání předmětů bude se zákazníky dohodnuto individuálně.
Možnosti předání:
- předměty předáme před zápasem osobně ve fanshopu VHK ROBE Vsetín
- zašleme na adresu zákazníka prostřednictvím České pošty

Detaily uzavření smlouvy:
Může domácnost přejít k IN ENERGII?
V případě, že zákazníkovi (domácnost) zvýší stávající dodavatel cenu, může bez ohledu na
délku uzavřené smlouvy přejít k jinému dodavateli takřka okamžitě.
Jakou budu mít s uzavřením smlouvy a přechodem k IN ENERGII práci?
Postačí nám faktura od stávajícího dodavatele a pár informací emailem a vše zařídíme za
zákazníka.
Na jakou dobu uzavře zákazník smlouvu s IN ENERGIÍ?
Na dobu, kdy garantujeme cenu zákazníkovi = např. na 1 rok (2019) – nebo na roky (2019 +
2020).
Jakou smlouvu na dodávky uzavřu?
Nic netajíme a naše smlouvy jsou uveřejněny v sekci Ke stažení na našich www stránkách
www.inenergie.cz

Máte-li zájem o naše služby a chcete získat bonus až 10%
neváhejte nás kontaktovat na:

- info@inenergie.cz

nebo

+420 720 977 488

Akce trvá do 15.12.2018 nebo do vyprodání našich
energetických zásob pro rok 2019 a 2020.

