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Szanowni Członkowie i Przyjaciele Klubu Polskiego Biznesu, 
Spółka TAURON Czech Energy  przygotowała specjalną promocję dla członków i przyjaciół Klubu Polskiego 
Biznesu formą oferty możliwej  współpracy w zakresie optymalizacji kosztów związanych z dostawą energii 
elektrycznej. 

Grupa TAURON jest kluczowym podmiotem 
w branży energetycznej oraz ważnym 
ogniwem w systemie bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. Holding działa na 
obszarze równym niemal jednej piątej 
powierzchni kraju. Zajmuje się wydobyciem 
węgla, produkcją, dystrybucją i handlem 
energią. Strategia korporacyjna Grupy do 
2020 r. zakłada systematyczny rozwój firmy 
w Polsce i za granicą. 

 

 

• aktywa o łącznej wartości ponad 22 mld złotych, 
• osiągalna moc elektryczna - ok. 5,4 GWe, 
• osiągalna moc cieplna - ok. 3,2 GWt, 
• energia dostarczana do ponad 4 mln klientów, 
• sieci dystrybucyjne - 17% powierzchni Polski, 
• liczba zatrudnionych pracowników - ponad 28 tys., 
• ponad 90 powiązanych kapitałowo spółek. 

TAURON Czech Energy s.r.o.  specjalizuje się na dostawy energii elektrycznej przedsiębiorstwom i instytucjom 
publicznym oraz doradztwo w zakresie pozyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Naszym celem w 
kierunku do klienta jest natychmiastowe uzyskanie oszczędności bez konieczności obniżenia zużycia energii. Takiego 
celu można osiągnąć nie tylko poprzez zmianę dostawcy energii elektrycznej, ale również za pomocą optymalnego 
ustawienia parametrów, np. takich jak dobór taryfy energetycznej. Naszym celem jest długoterminowa obopólnie 
korzystna współpraca z naszymi klientami oparta na wzajemnym zaufaniu. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, 
bezpieczeństwo i niezawodność dostaw z zapleczem wielkiej spółki energetycznej. Oferujemy możliwość współpracy 
ponadnarodowej (Czechy, Polska, Słowacja) w odniesieniu do konkretnych specyfik i wymagań. 
 
Jesteśmy przekonani, iż pozycja, siła i know-how naszej Grupy może Państwu pomóc  poradzić sobie z nieprzyjemnym 
wzrostem kosztów energii. 

Promocja dotyczy dostaw energii elektrycznej od początku roku 2012, a zatem jest ograniczona czasowo. W przypadku 
zainteresowania prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: ostrava@tauronenergy.cz lub bezpośrednio do 
Kierownika sprzedaży, pana Petra Řehoře, telefon +420 725 101 248, petr.rehor@tauronenergy.cz Zespół TAURON 
Czech Energy jest gotów przygotować dla Państwa indywidualne rozwiązanie w zakresie dostaw energii elektrycznej. 

Z poważaniem, 
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