...mít plyn, to je pohádka

V¯ H O DY
zemního plynu
UÏitím zemního plynu získáte tyto v˘hody:
moÏnost ‰irokého uplatnûní v domácnosti
– topení, ohﬁev teplé vody, vaﬁení
komfort obsluhy
– vhodnou regulací lze obsluhu plynového spotﬁebiãe na vytápûní omezit na minimální mnoÏství úkonÛ
tepelnou pohodu
– pﬁíjemné teplo hned po ránu
– vyhﬁát˘ byt po návratu domÛ
– teplouãko i v dobû spánku
více volného ãasu
– pﬁi topení zemním plynem jiÏ nemusíte svÛj ãas podﬁizovat Va‰emu topnému reÏimu
– úkon „pﬁiloÏit do kotle” kotel na zemní plyn nezná
rovnomûrné rozloÏení plateb v prÛbûhu celého roku
– neplatíte ve‰keré náklady na vytápûní jednorázovû pﬁed topnou sezónou, ale rovnomûrnû v prÛbûhu roku
úsporu investiãních nákladÛ
– platí zejména u novostaveb, kdy nemusíte budovat sklad (vût‰inou sklep) na tuhá paliva
– v pﬁípadû rodinn˘ch domkÛ, kde jiÏ takov˘ sklad existuje, máte pro zmûnu moÏnost vyuÏívat tûchto prostor k jin˘m úãelÛm
vysok˘ vyuÏiteln˘ energetick˘ obsah
– zemní plyn má vy‰‰í energetick˘ obsah ve srovnání s tuh˘mi palivy
– úãinnost plynov˘ch spotﬁebiãÛ je ve srovnání se spotﬁebiãi na tuhá paliva vy‰‰í
mûﬁitelnost spotﬁeby
– kdykoli budete chtít znát objem spotﬁebovaného zemního plynu, mÛÏete si stav jednodu‰e zjistit na plynomûru a podle toho
si stanovit tﬁeba jin˘ topn˘ reÏim
pﬁispûjete k lep‰ímu Ïivotnímu prostﬁedí
– zemní plyn je palivo, jehoÏ vyuÏíváním mÛÏete pozitivnû ovlivnit Ïivotní prostﬁedí
– spalováním zemního plynu vzniká ve srovnání s pevn˘mi a kapaln˘mi palivy daleko ménû ‰kodlivin
moÏnost kdykoliv realizovat Va‰i potﬁebu vyuÏívat zemní plyn
– zemní plyn je palivem, které máte k dispozici 24 hodin dennû, 7 dnÛ v t˘dnu, 365 dnÛ v roce
Struktura v˘dajÛ domácnosti na energie
(porovnávání s alternativním palivem)
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U zemního plynu byly pouÏity tarify Jihomoravské plynárenské, a.s., u elektﬁiny optimální tarify z ceníku Jihomoravské energetiky, a.s.
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