
Elektřinu potřebnou pro nabíjení baterie 
elektrokola na celý rok budeme hradit za Vás.

JAK?
1 Kupte si elektrokolo s baterií označenou tímto 

sloganem v prodejní síti ekolo.cz.

2 Staňte se zákazníkem Nano Energies a své 
elektrokolo nabíjejte doma elektřinou vyrobenou 
výhradně z nevyčerpatelných zdrojů.

3 V prvním ročním vyúčtování elektřiny získáte slevu na 
elektřinu potřebnou k ujetí 10.000 km na elektrokole.

Nabídku čisté elektřiny a detaily ohledně změny dodavatele energie naleznete na: 
www.nano-energies.cz , nebo získáte na lince 226 257 257.

K NOVÉMU ELEKTROKOLU 

ENERGIE ZDARMA!
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JAKÁ JE SLEVA?
• Při kapacitě baterie 360 kWh (36V/10Ah) znamená 

plné nabití cca 0,5 kWh.
• Nadprůměrný cyklista jezdí cca 200 dnů v roce = 200x 

plné nabití baterie = 100 kWh/rok.
• Přibližná cena za kWh včetně poplatků za distribuci: 

méně než 5 Kč. Celková sleva z platby za elektřinu za 
rok = 500 Kč.

K ČEMU JE MI SLEVA DOBRÁ?
• Rok budete nabíjet elektrokolo zcela zdarma – každý 

den tak můžete ujet až 50 km t.j. 10.000 km ročně.
• Svůj bezemisní dopravní prostředek nabíjíte elektři-

nou, při jejíž výrobě bylo vyprodukováno 0 g CO2.
• Používáním elektrokola namísto automobilu mů-

žete ušetřit 1140 kilogramů emisí skleníkových ply-
nů (Škoda Octavia GreenLine 114 g CO2/km0,4; na 
10.000 km je to 1.140 kg).

JAK NA TO?
• Kontaktujte Nano Energies a připojte se k  odběru 

čisté elektřiny. Buď na čísle 226 257 257, mailem 
info@nano-energies.cz nebo přímo na webu                         
www.nano-energies.cz.

• Při uzavírání smlouvy sdělte, že jste majitelem elek-
trokola z akce „Na rok nabitá baterie zdarma“ a spo-
lečně s podepsanou smlouvou zašlete do Nano Ener-
gies také kopii kupního dokladu elektrokola (faktury).

• Sleva Vám bude přiznána při prvním ročním vyúčto-
vání elektřiny u Nano Energies.

Kontakty a více informací:
Kompletní nabídku elektrokol s energií na rok zdarma na-
leznete www.ekolo.cz, nebo na telefonu 220 991 111.

Nabídku čisté elektřiny a detaily ohledně změny do-
davatele elektřiny naleznete na: www.nano-energies.
cz, nebo získáte na lince 226 257 257.

Tato společná akce společností ekolo.cz s.r.o. a Nano Energies Trade s.r.o. trvá od 1. března do 31. prosince 2011. V případě neakceptace změny 
dodavatele energie ze strany vašeho současného dodavatele nemůže být akční sleva přiznána. Slevu nelze kombinovat se slevou za doporučení.


