
Manifest tarifu Dobrý skutek
Dělat věci tak, aby měly hlubší smysl
Tato filozofie nás nejprve přivedla k obchodování se zelenou elektřinou – vždy jsme chtěli dělat něco užitečného pro
životní prostředí. Později jsme začali uvažovat, jak by naše znalosti v energetice mohly prospět i lidem. Tak se zrodil
projekt Dobrý skutek. Jeho prostřednictvím nabízíme sociálně slabším elektřinu za maximálně příznivou cenu, aby si
nemuseli dělat vrásky s touto položkou svého napjatého rozpočtu.

Jak to funguje
V Nano Energies dokážeme nakupovat elektřinu maximálně efektivně a výhodně. Když někdo něco takového umí, měl by
své znalosti a schopnosti využívat nejen pro svůj užitek, ale i k pomoci potřebným. A protože finance by neměly stát v
cestě k ochraně přírody, dodáváme v rámci tarifu Dobrý skutek čistě zelenou elektřinu.

Věříme, že ti, kteří o naši pomoc žádají, ji skutečně potřebují. V jejich prospěch se vzdáváme finančního zisku a zelenou
elektřinu nabízíme za nejnižší možnou cenu. Činíme tak s důvěrou na základě čestného prohlášení o tíživé finanční
situaci.

Zároveň tímto produktem vycházíme vstříc spolkům působícím v neziskové sféře a kultuře, aby se mohly o to více
věnovat svému poslání.

Vaše Nano Energies
..................................................................................................................................................................................................................................................

Čestné prohlášení
Já, níže podepsaná/ý (název firmy)
 
............................................................................................................

narozená/ý (IČO)
 
.........................................................................................................................

Trvale bytem (sídlo společnosti)

.................................................................................................................................................................................................................................................. ,

Tímto čestně prohlašuji, že jsem si přečetl/a Manifest tarifu Dobrý skutek společnosti Nano Green s.r.o. Rozumím tomu,
že uvedený tarif je určen osobám v tíživé finanční situaci, kulturním zařízením, dobročinným a neziskovým organizacím.

Svým podpisem potvrzuji, že s Manifestem souhlasím, jsem vhodným kandidátem na využívání tohoto tarifu a nemám
závazky vůči stávajícímu dodavateli elektřiny.

Beru na vědomí, že platnost podepsaného čestného prohlášení je do konce následujícího kalendářního roku ode dne
podpisu. Pro prodloužení tohoto období je nutné znovu podepsat Čestné prohlášení, které mi bude zasláno na emailovou
nebo korespondenční adresu určenou pro komunikaci se společností Nano Green s.r.o. V případě uplynutí výše uvedené
lhůty bez opětovného dodání podepsaného Čestného prohlášení souhlasím s tím, že se bude Smlouva nadále řídit
smluvními a cenovými podmínkami platnými pro tarif Nazeleno.

Toto čestné prohlášení tvoří přílohu a součást smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny do níže uvedeného
odběrného místa, kterou osoba činící toto prohlášení uzavřela s Nano Green s.r.o. a jejíž doba trvání ani platnost ke dni
podpisu této smlouvy neskončily.

Odběrné a předávací místa (dále jen OPM)
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