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KOMERČNÍ PREZENTACE

skautská
energie

Zajistěte si nejlevnější
energie na trhu v roce

Férový přístup a dlouhodobě nejvýhodnější cena  za elektřinu
a plyn od Skautské energie. Pro domácnosti, firmy i organizace.

Při spotřebě 10 MWh ročně můžete se Skautskou energií ušetřit
9 700 Kč, tedy o více než 40 % oproti velkým dodavatelům.

SPOČÍTEJTE SI SVOU ÚSPORU V MODELOVÉ
KALKULAČCE A ZJISTĚTE VÍCE INFORMACÍ NA 

www.skautskaenergie.cz

OD ČESKÝCH SKAUTŮ
2020

Ušetřete spolu se skauty až 10 000 Kč za rok!

Skautská energie  
se otevírá všem
Skauti neplýtvají a pečlivě váží veškeré své náklady. 
Zapojením do projektu Skautská energie můžete nyní 
ušetřit více jak 40 % oproti standardním dodavatelům. 
Získáte tak dlouhodobě nejvýhodnější ceny za elektřinu 
a plyn a zároveň podpoříte rozvoj skautské organizace.  

Skauti spojili své síly a před šes-
ti lety vytvořili projekt Skaut-
ská energie, který přináší 

skautům a nově i domácnostem, fir-
mám a organizacím významné fi-
nanční úspory za elektřinu a plyn. 

VYHRÁVÁ 
NEJVÝHODNĚJŠÍ

Dodavatele energií si skauti peč-
livě vybírají a pravidelně soutě-
ží o nejvýhodnější podmínky, čímž 
svým členům zajišťují dlouhodobě 
nízké ceny za energie. Skauti také 
odstraňují skryté poplatky a bedli-
vě hlídají a napravují neprůhledné 
smlouvy. 

DVOJITÝ DOBRÝ 
SKUTEK

„Skautská energie vznikla z po-
třeby snížení nákladů na skautské 
klubovny a budovy. Hromadným 
nákupem energií se jej 
podařilo reali-
zovat, a tak 

jsme brzy připojili i naše členy a dali 
jim tento výhodný benefit. A protože 
se projekt setkal s úspěchem, ote-
vřeli jsme tuto možnost i domácnos-
tem, firmám, obcím a organizacím. 
Členství ve Skautské energii zna-
mená dvojitý dobrý skutek – úsporu 
za energie pro každého zapojeného 

a zároveň podporu skautské organi-
zace,“ vysvětluje Tomáš Slavík, ředi-
tel Skautské energie.

PROČ JE LEPŠÍ?
Čím se Skautská energie odlišuje 

od ostatních poskytovatelů? 
l   Stavíme na skautské myšlence. 

Férovosti, důvěryhodnosti a pří-
nosu společnosti.

l    Pomáháme široké veřej-
nosti snižovat poplatky 
za elektřinu a plyn a sou-
časně získáváme od do-
davatelů podporu na roz-
voj českého skautingu.

l   Čím více lidí je v projek-
tu Skautské energie zapoje-
no, tím jsou ceny za ener-
gie nižší. Máme už 
přes 22 000 spo-
kojených zákaz-
níků.

VÍTEJTE!
Ke Skautské energii 
se může přidat každý
Od konce roku 2019 se 
k dlouhodobě zafixovaným 
cenám Skautské energie 
může připojit i široká veřej-
nost. Navštivte www.skaut-
skaenergie.cz a na stránce 
Chci se zapojit stačí vložit 

svůj e-mail a požá-
dat o pozvánku. Pak 

už si jen přichys-
táte svou stávají-

cí smlouvu a vy-
účtování, vytisknete 

a odešlete spolu s plnou 
mocí. O zbytek se postarají 
skauti za odborné podpory 
svých partnerů.


