E.ON Energie, a.s. pořádá v návaznosti na proběhlé komunálních volby

Odborný seminář
pro města a obce 2014
za účelem seznámení starostů s možnosti energetických úspor.
Kromě praktických rad z oblasti energetiky Vám rádi ukážeme,
že nejlevnější ceny mnohdy nezískáte jen s nejlevnějším dodavatelem.
Místa konání a termíny:
6. 11. 2014 Mlýnhotel | Vílanec u Jihlavy
13. 11. 2014 Budova ČEVAK, a.s. | České Budějovice
19. 11. 2014 Avanti hotel | Brno
Program
od 8:30
9:00
•
•
•
•
10:30
•
•
•
•
12:50
13:00

Registrace účastníků
Zahájení semináře
Představení zástupců E.ON pro spolupráci se zástupci měst a obcí
Ceny energie a situace na trhu
Faktury za energie - vysvětlení položek u elektřiny i plynu, QR kód a jak ho používat
Věcná břemena u elektřiny i plynu
Občerstvení
Problematika nevyužitých plynových přípojek a sítí v obcích
(toto téma bude přednášeno pouze na semináři v Českých Budějovicích)
Výhodné služby a benefity pro Vás a občany Vaší obce
Energeticky úsporné projekty skupiny E.ON
Diskuze
Tombola
Oběd
Provázet Vás budou:
Luboš Jedlička, Prodej energie Municipality, E.ON Energie, a.s.
Tomáš Kubín, Oblastní management, E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro každého účastníka máme připraven malý dárek.
Účast na seminářích je zcela zdarma.
www.eon.cz

Lokace a místa konání
6. 11.

Mlýnhotel, Vílanec u Jihlavy
Vílanec 37, (GPS: 49°20'5.227"N, 15°34'35.332"E)
www.mlynhotel.cz

13. 11.

České Budějovice, ČEVAK, a.s.
Boženy Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice (GPS: 48° 58'3.156"N, 14° 28'12.573"E)
www.cevak.cz

19. 11.

Brno, Hotel Avanti
Střední 61, Brno (GPS: 49°12'46.17"N,16°36'16.64"E)
www.hotelavanti.cz

Vaši účast můžete potvrdit nejpozději do tří pracovních dnů
před termínem vybraného semináře prostřednictvím:
• telefonicky na pevné lince 545 142 348 či mobilu 724 260 374
• e-mailem: sona.niedermayerova@eon.cz
• níže připojené přihlášky na faxové číslo 545 142 574

Přihláška

– závazné potvrzení účasti na
Odborném semináři E.ON pro města a obce 2014

Ano, potvrzuji tímto svoji účast na semináři dne:
6. 11. v Jihlavě
13. 11. v Českých Budějovicích
19. 11. v Brně
Jméno a příjmení

Funkce

Město / Obec

Kontakt

Datum

Podpis

Vzhledem k tomu, že jste úřední osobou podle § 127, odst. 2 Trestního zákoníku v platném znění, veřejným funkcionářem podle § 2 odst. 1 a 2 Zákona o střetu zájmu v platném znění,
vedoucím pracovníkem společnosti, v níž má většinový podíl veřejný sektor nebo soukromou osobou vykonávající úkoly veřejné správy, vycházíme z předpokladu, že Vám byla účast na
této akci povolena kompetentní osobou, nebo že je Vaše účast v souladu s výkonem Vaší funkce.

