Partnerství
úspěšných
Dodávky elektřiny a plynu za body
- Podmínky bez skrytých háčků
- Solidní ceny, dlouhodobá cenová stabilita
- VIP zákaznický přístup

Energie

Výhody pro členy Klubu GLOBAL 3000
-

Body za něco, co stejně každý musí odebírat
Většině zákazníků dokážeme ušetřit
Dlouhodobost, udržovací provize 100% – pasivní příjem
Produkt, který může otevřít dveře

Postup:
Veškeré požadavky směřujte na adresu: global3000@bidli.cz
1 | Pošletete scan kompletní faktury a smlouvy se stávajícím dodavatelem
2 | Dojde Vám individuálně vypracované cenové porovnání – možná úspora + body
3 | Pokud budete chtít obchod zrealizovat, dojdou Vám vypracované podklady k podpisu
4 | Podepíšete a pošlete zpět
5 | Vše ostatní už proběhne automaticky
6 | Body Vám začnou chodit po připojení od Bidli energií.

Bodové ohodnocení:
U běžných domácnosti by se měla průměrná odměna pohybovat v rozmezí 2 až 10 bodů ročně.
Konkrétní body budou odvislé od spotřeby a toho, zda bude mít klient jen elektřinu nebo i plyn.
Budeme schopni uzavírat smlouvy pro kohokoli, tedy i ﬁrmy. Například z restaurace či domovní
plynové kotelny může být 20 až 50 bodů ročně.
Výhodou je, že z uzavřených smluv bude chodit odměna ve formě pasivního příjmu každý rok
ve výši 100%.
Vzhledem k tomu, že dodávky elektřiny a plynu jsou produkty, které každý potřebuje a běžně
se neruší, je reálné, že si každý z nás bude moci vybudovat ve struktuře stabilní pasivní příjem
ve stovkách či tisících bodů.

Nejčastější
otázky?
Kdo je Bidli energie, a.s.?
Jde o součást holdingu Bidli, a.s., což je přední česká ﬁrma poskytující komplexních řešení v oblasti
nemovitostí – prodej nemovitostí, ﬁnancování, výstavba, developerské projekty a od roku 2017
i dodávky plynu a elektřiny. Více informací na www.bidli.cz

Jaké jsou ceny energií přes Klub GLOBAL 3000?
Obchodní strategie je mít ceny ve spodní třetině trhu a současně dávat za smlouvy body. Je třeba
si ovšem uvědomit, že ceny energií prošly výrazným zdražením a nelze podlézt cenově všechno.
Existuje řada dodavatelů, kteří dají klientovi na rok nízkou cenu a v budoucnu když už to klient
nehlídá, mu cenu zvýší.
Energie přes Klub Global 3000 jsou tedy výhodné především pro klienty, kteří chtějí mít jistotu,
že v dlouhodobém horizontu budou mít dodávky elektřiny a plynu za solidní ceny a za korektních
podmínek.

Co když nemám podklady?
Pokud klient bude mít zájem obchod zrealizovat, ale budou mu chybět podklady, pracovníci Bidli
energií mu individuálně pomůžou a případně obstarají chybějící údaje na základě plné moci, tak
aby vše dopadlo k oboustranné spokojenosti.

Co když mám smlouvu se závazkem?
Nějakou formu závazku má každý klient. Jsme schopni podepisovat smlouvy až 2 roky dopředu. Čili
smlouva se podepíše ihned, ke změně dodavatele dojde automaticky až k termínu, kdy klientovi
končí závazek.

Existují nějaká rizika?
Nikoli. Dodávky elektřiny a plynu je licencovaná činnost regulovaná a dozorovaná státem. Jediný
rozdíl oproti známým ﬁrmám jako je Innogy, Eon, ČEZ bude pro Vás ten, že Vám budou chodit body
a většina i ušetří na platbě za energie.

