
s o u t ě ž  o  n e j k r á s n ě j š í  h a s i č k u  č e s k é  r e p u b l i k y

MISS HASIČKA ČR 2011

Soutěž Vám přináší
GLOBAL CARE s.r.o.

GLOBAL ENERGY, a.s.
a SH ČMS

Vítězky soutěže MISS HASIČKA ČR v letošním ročníku získají nejen zajímavé ceny pro 
sebe, ale zároveň i cenu pro své SDH, které v soutěži budou reprezentovat.

Tuto novinku si pro nás připravil partner soutěže společnost GLOBAL ENERGY.

SDH, jehož dívka se umístí na jednom z prvních 3 míst získá šek pro podporu 
Sdružení dobrovolných hasičů vítězky.  

MISS HASIČKA ČR 2011 pro své SDH získá    30.000,- Kč
I. vicemiss hasička ČR 2011 pro své SDH získá   20.000,- Kč
II. vicemiss hasička ČR 2011 pro své SDH získá   10.000,- Kč

Přihlašte co nejdříve reprezentantky Vašeho SDH a získejte díky jejímu vítězství speciální 
cenu od společnosti Global Energy. Vítězky čeká i množství dalších cen od partnerů 
soutěže ale především se mohou těšit na mnoho zajímavých zkušeností z oblasti konání 
soutěže krásy.

Pravidla pro přihlášení naleznete na www.misshasicka.cz.
Dívky se mohou registrovat nejpozději do 29. dubna 2011.

Důležité je, aby reprezentantka byla členkou hasičské organizace
minimálně po dobu 12 měsíců. 



RWE 46.744 Kč / rok

Global Energy 42.799 Kč / rok

Rozdíl 3.945 Kč / rok

Modelový příklad porovnání ročních 
nákladů na plyn Global Energy, a.s. a RWE

Modelový příklad porovnání ročních 
nákladů na plyn Global Energy, a.s.
a Jihomoravská plynárenská, a.s.

Roční spotřeba 36 MWh
(modelový příklad)

NOVĚ U NÁS LEVNĚJŠÍ PLYN
Co získáte:
•	Levnější ceny než dominantní dodavatel

•	Pevné, jasné ceny a korektní všeobecné   
 obchodní podmínky

•	Žádné vedlejší náklady ani aktivační   
 poplatky

Jak na to? 
•	Připravte si poslední vyúčtování za plyn

•	Zavolejte na 800 888 799, nebo navštivte  
 www.globalenergy.cz, zde se dozvíte víc

Roční spotřeba
21 MWh
(modelový příklad)

Global Energy, a.s.
Jihomoravská

plynárenská, a.s.

www.globalenergy.cz  |  e-mail: info@globalenergy.cz  |  tel.: 800 888 799 (zelená linka)  |  jsme zde pro vás každý všední den od 8.00 do 19.00 hodin

www.hermod.cz  |  e-mail: info@hermod.cz  |  tel.: 380 900 380 (pevná linka)  |  jsme zde pro vás každý všední den od 7.00 do 22.00 hodin, o víkendu od 8.00 do 16. hodin

Zákaznická linka: 800 888 799     |     www.globalenergy.cz


