
Celorepublikový projekt Obec Občanům dorazil i do Velkého Března 
 

Vážení občané, naše obec se zapojila do celostátního projektu Obec Občanům, který pomáhá získat 

domácnostem, firmám i spolkům nové prostředky pro budoucí rozvoj. V rámci tohoto projektu proběhne 

energetická soutěž na dodávky elektřinu a plynu pro naše občany. Pokud chcete platit méně, bez starostí 

a za jasně stanovených podmínek, využijte této možnosti. Platí i pro občany se smlouvami uzavřenými na 

dobu určitou. 

Průměrná úspora domácnosti činí 5 260 Kč/rok. 

Vznik projektu byl iniciován samotnými obcemi, které reagovaly na přání 

občanů bezpečně získat lepší podmínky odběru elektřiny, zemního plynu a 

vody. Společně se zárukou transparentních smluvních podmínek a zajištění 

jednoduchého procesu případné změny dodavatele. 

Připravte si 
• Vyúčtovací fakturu za elektřinu a plyn. 

• Smlouvu s aktuálním dodavatelem těchto energií včetně dodatků, pokud ji máte. 

• Průkaz totožnosti a případně doklad SIPO. 

Zapojte se 
• Elektronickou přihláškou na  www.velkbrezno.obecobcanum.cz. 

• Osobní registrací v zasedací místnosti OÚ ve dnech PO 10. 10. 2016 a PO 24. 10. 2016 vždy od 15.00 

do 17.00 hodin. 

Zapojení probíhá na základě přihlášky do Energetické soutěže a Dohody o zastupování, díky které se 

nemusíte o nic starat. Celý proces zpracování, garanci férových podmínek  a dlouhodobý servis zajišťuje 

společnost Terra Group. 

Máte-li dotaz, kontaktujte koordinátora pí. Alenu Roušalovou na tel.: +420 731 119 616. 

Průběh přihlášení 
1. Na základě vyplnění přihlášky a doložení všech dokumentů Vám po skončení energetické soutěže 

pošleme SMS s vítězným dodavatelem a cenou. 

2. Poté zajistíme kompletní papírování k zajištění levnějších dodávek. 

3. Odešleme Vám poštou smlouvu s vítězným dodavatelem, která platí vždy na 24 měsíců. Energetická 

soutěž pro Vás bude zajištěna opakovaně, a to každé 2 roky. 

4. Po celou dobu máte k dispozici komplexní zákaznickou péči na čísle +420 533 101 335. 

Po úspěšném zpracování přihlášky obdržíte SMS s kódem, který zadáte na www.terragroup.cz a my Vám 

zašleme ekologický balíček spořičů vody v hodnotě 1000 Kč jako dárek. 


