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Změna ceny u produktu PLYN
Vážený zákazníku,
tak jako každý odběratel energií, i naše společnost QUANTUM, a.s., jako dodavatel, čelí dlouhodobě nestabilní situaci na
velkoobchodním trhu s energiemi. Souvisejícím jevem je působení rostoucí inflace, která dopadá na všechny
podnikatelské subjekty, tedy i naši společnost. Inflace vyvolává zvýšené náklady na provoz, externí služby, pohonné hmoty
a nákladově ovlivňuje všechny naše aktivity. Současná situace přináší také zvýšená rizika práce v oboru energetiky. I s tím
musíme počítat.
Našim zájmem je zajistit stabilní a udržitelné fungování naší společnosti v současném i budoucím nestabilním prostředí.
Nemůžeme ohrozit naši vlastní existenci, a tím i budoucí dodávky všem našim zákazníkům. Zvýšené náklady proto
musíme zohledňovat a rizikům předcházet. Jediným možným způsobem, kterým disponujeme, je odpovídající navýšení
našich ceníků. Nová cenová úroveň je nastavena tak, aby se naše ceníky nacházely pod stropovou cenou trhu určenou
vládním nařízením a aby nadále kopírovaly průměrnou cenu na trhu v České republice.
Dodávkami energií obsluhujeme celkem více než 10 000 odběrných míst. Velmi si vážíme toho, že velikost našeho
zákaznického portfolia je stabilní a že i Vy patříte mezi naše zákazníky.
S účinností od 1.1.2023 dochází ke změně obchodní složky ceny za odebraný zemní plyn u Vámi sjednaného produktu.
Nové ceníky naleznete na https://quantumas.cz/cs/plyn-ceniky-komplet nebo jsou Vám k dispozici na našich kontaktních
místech.
V případě, že se změnou ceny zemního plynu nesouhlasíte, můžete od své stávající smlouvy, v souladu s energetickým
zákonem, písemně odstoupit, a to nejpozději do deseti dnů před účinností těchto změn.
Děkujeme, že jste našim zákazníkem.

Vaše QUANTUM, a.s.

QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov, www.quantumas.cz, e-mail: plyn@quantumas.cz, zákaznická linka: 517 302 838, IČ: 25307762, DIČ: CZ25307762
Česká spořitelna, a.s. č.ú. 1646962/0800, společnost je vedena v: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2074, číslo licence pro obchod s plynem 240404128, číslo licence
pro distribuci plynu 220303816 skupina 22, číslo registrace OTE (ID RÚT) 4394

