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Změna ceny u produktu PLYN
Vážený zákazníku,
tak jako každý odběratel energií, tak i naše společnost QUANTUM, a.s., jako dodavatel, se s velkým úsilím vypořádává
s nestabilní situací na velkoobchodním trhu s energiemi.
Všichni dodavatelé, kteří obchodují na burzách, zde mají vázány, díky vysokým cenám, enormní finanční prostředky na
zajištění svých obchodů. Tyto finance logicky chybí pro samotnou obchodní, dodavatelskou a provozní činnost.
Dodavatel, který nebude včas reagovat na probíhající změny na trhu změnou svých ceníků, ohrozí svoji vlastní existenci,
a tím i dodávky svým zákazníkům.
Přetrvávající extrémní vysoké ceny a nejistota cenové úrovně v nadcházející topné sezóně nás nutí na tuto skutečnost
reagovat. Proto musíme v zájmu udržitelného chování a zajištění budoucích dodávek přistoupit ke změně cen.
Nová cenová úroveň je nastavena tak, abychom se i nadále pohybovali pod průměrem na trhu v České republice.
Celkem obsluhujeme v dodávkách energií více než 10 000 odběrných míst. Velmi si vážíme toho, že patříte mezi naše
zákazníky.
S účinností od 1. 9. 2022 proto 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.
Zároveň k datu 1. 9. 2022 vydáváme nové obchodní podmínky, které jsou upraveny v souladu s novelou energetického
zákona. Obchodní podmínky naleznete na našich webových stránkách pod odkazem https://quantumas.cz/cs/plyndokumenty-1 .
V případě, že se změnou ceny zemního plynu nebo obchodních podmínek 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.
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