
Vážení odběratelé,
i v letošním roce pokračujeme v programu, který jsme započali již v roce 2015. Jeho cílem 
je především poděkování za vaši věrnost. Uvědomujeme si, že díky ní jsou Elektrárny 
Opatovice ekonomicky stabilní, ekologicky směřující a sociálně smýšlející společností.
Věříme, že výběr výhodných nákupů a služeb pomůže v předvánočním shonu třeba i vyřešit 
vánoční dárek pro vaše blízké a využijete ho i jako poděkování za vaši věrnost.

  Ing. Václav Pašek, výkonný ředitel EOP

www.eop.cz/vernost

JSTE NAŠÍM 
ODBĚRATELEM?

Zcela ZDARMA vám spočítáme, 
zda neplatíte za elektřinu a plyn více, 
než musíte.

Zavolejte nám na 255 707 089, 
uveďte heslo EOP.

Při přechodu k naší společnosti, 
od nás získáte BONUS 500 Kč.

Registrujte se 
na www.eop.cz/vernost 
a získejte výhody Více na www.epet.cz

Sleva 10 % na všechny 
televizory Samsung na MALL.cz
Vyberte si nový televizor značky Samsung, zadejte kód 
SAMS10PROC v košíku při vytváření objednávky a získáte 
extra slevu 10 %. Platí i na zlevněné modely. Kód je platný 
do 31. 12. 2017.

www.mall.cz

Sleva 15 % na výrobky značky 
Rowenta na MALL.cz
Vyberte si nový vysavač, epilátor, fén nebo žehličku na vlasy 
značky Rowenta, zadejte kód ROW15PROC v košíku 
při vytváření objednávky a získáte extra slevu 15 %. 
Platí i na zlevněné modely. Kód je platný do 31. 12. 2017.

www.mall.cz

1+1 lístek zdarma na akci 
Hrajeme spolu za Pardubice
Držitel tohoto kuponu má nárok na 2 vstupenky za cenu  
1 vstupenky na akci, která se bude konat 3. 2. 2018 
v Tipsport aréně v Pardubicích. Pro jeho uplatnění 
kontaktujte klub na adrese vstupenky@bkpardubice.cz.

www.bkpardubice.cz/hrajeme-spolu-za-pardubice

1+1 pizza zdarma při osobním 
odběru pondělí až čtvrtek do 
16:00 hod.
Slevu uplatníte předložením kuponu na pobočce v Hradci 
Králové a Pardubicích. Sleva je platná do 31. 12. 2017.

www.pizzapanda.cz

1+1 lístek zdarma 
na listopadové domácí utkání
Slevu uplatníte na pokladně předložením 
originálníhokuponu. Platí pouze na domácí utkání  
s 1.FK Příbram (17. 11. 2017). 
 
www.fkpardubice.cz

10% sleva na nákup kapra 
ze sádek rybníka Datlík
Sleva platí na rybu o hmotnosti do 2,5kg. Kupon uplatníte 
pouze na sádkách rybníka Datlík v Hradci Králové,  
a to každý čtvrtek od 15:00 do 18:00.  
Platnost do 31. 12. 2017.

www.mestske-lesy.cz

1+1 káva zdarma v CrossCafe
Akce platí na horké kávy bez příchutě v 5 kavárnách 
CrossCafe v Hradci Králové a Pardubicích.  
Sleva je platná do 31. 12. 2017.

www.crosscafe.cz

Sleva 20 Kč na jakoukoliv 
běžnou projekci pro držitele 
kupónu a jeden doprovod
Netýká se koncertů, představení divadla a opery a projekce 
pro seniory. Sleva je platná do 31. 12. 2017. Slevu uplatníte 
na pokladně předložením originálního kuponu.

www.biocentral.cz




