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Obec Dlouhopolsko

Poskytnutí údajů o spotřebě obce Dlouhopolsko
Vážení,
dovolujeme si Vás informovat o přehledu spotřeby zemního plynu ve Vaší obci za uplynulý rok 2019 a
zároveň přikládáme další informace týkající se zemního plynu.

Kategorie odběratelů Počet odběratelů Spotřeba ZP v kWh
VOSO
Maloodběr

4

44 450

Domácnosti

64
68

856 447
900 897

1 m3 = cca 10,62 kWh

Tím, že ve Vaší obci bylo toto množství energie získáno využitím zemního plynu, bylo do ovzduší vypuštěno

CO

méně škodlivých látek. A to o 178 tun
2, o 2 tuny prachových částic a o 0,5 tuny oxidu dusíku
v porovnání se stejným množstvím energie získané spalováním hnědého uhlí za rok.
Energie získaná spotřebou elektřiny by zatížila planetu 6x vyšším objemem CO2 ve srovnání s využitím
zemního plynu. Děkujeme, že využíváte zemní plyn, významně tím pomáháte životnímu prostředí.
S pozdravem
Marie Kapicová
GasNet, s.r.o.
odbor controllingu prodeje kapacity
specialista controllingu PK
Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem
T : 724 474 887
E : marie.kapicova@gasnet.cz
9 200

Doprava – Stlačený zemní plyn (CNG)
Ekonomická, ekologická, bezpečná, dostupná a výkonná pohonná hmota.

Ekonomika

Ekologie

 Cena CNG je cca 18 Kč/m3. 1 m3 = 1 litr benzinu.
 Cena ujetého kilometru u osobních automobilů na CNG vyjde

 CNG neprodukuje žádné pevné částice
 Emise C02 jsou až o 25 % nižší
 Zásadní význam v oblasti osobní a veřejné dopravy
 Možnost použití pro vozidla městských služeb

na cca 1 Kč
 Vaše náklady na pohonné hmoty tak mohou být poloviční
ve srovnání s benzinovým či naftovým pohonem
 Provozovatelé CNG stanic provozují jednotný platební karetní
systém. Každý měsíc obdrží zákazník doklad s výpisem
natankovaného CNG na všech stanicích
 CNG palivo nelze zcizit

Chcete-li vědět více o ekonomické a ekologické dopravě, podívejte se sem: www.cng.cz

Topení zemním plynem
 Nízká ekologická zátěž
 Žádné nespálené pevné částice v ovzduší
 Nulová produkce popela

 Velmi dobrá regulovatelnost výkonu zdroje
 Čistý a automatický provoz
 Výhřevnost plyn: 33 MJ/m3, hnědé uhlí: cca 15 MJ/kg

Neaktivní přípojky
V rámci sítě distribuční společnosti Gasnet, s.r.o. se vyskytuje přes 325 tis. mrtvých přípojek – jejich využitím by se výrazně zlepšilo ovzduší!

Ve Vaší obci/kraji je

46

neaktivních přípojek.

Doprava – Stlačený zemní plyn (CNG)
Ekonomická, ekologická, bezpečná, dostupná a výkonná pohonná hmota.

 Poloviční náklady na provoz vozového parku
 Téměř žádné emise prachu, NOX, CO
 Nižší emise CO2 až o 25 %
 Pořizovací náklady stejné jako u tradičních pohonů

Topení zemním plynem
Potřebujete nový plynový kotel pro váš dům, byt či kotelnu? Zaručujeme Vám
zkušenost, spolehlivost a špičkově odvedenou práci prověřenými servisními
techniky s použitím nejmodernějším přístrojů a vybavení.

 Volejte zdarma 800 32 32 32
 Navštivte gridservices.cz/instalace-kotlu
 Pište info@gridservices.cz

Ekologické, ekonomické a pohodlné.

 Žádné prachové částice
 Žádné oxidy síry
 Poloviční množství CO2 ve srovnání s uhlím

Revize a servis plynových spotřebičů bez čekání
 Potřebujete revizi nebo servis a nikdo na Vás nemá čas?
 My ho máme. Garantujeme Vám návštěvu revizního technika plynového
spotřebiče do týdne od objednání.

Dotace bez práce
 Dokážeme Vám na klíč zajistit dotaci na nový plynový kotel
 Nemusíte vyřizovat žádné formality a navštěvovat ÚŘady
 Získáme pro Vás peníze z fondů přímo pro Vaši nemovitost
 Chcete získat více informací, kontaktujte nás
 Volejte zdarma 800 32 32 32
 Navštivte kotelsdotaci.cz

 Volejte zdarma 800 32 32 32
 Navštivte gridservices.cz/servis-plynovych-zarizeni
 Piste servis-kotlu@gridservices.cz

