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Navštivte naše  
zákaznické centrum

TEPLIČÁCI, vsaďte se  
o 300 Kč, že vám  
nabídneme levnější 
energie! Více na straně 7

Dodavatel elektřiny a plynu po celé ČR

www.centropol.cz



Pro celý náš kraj, jehož neodmyslitelnou součástí jsou 
Teplice, ve kterých žije mnoho mých spolupracovníků 
a přátel, mám velkou slabost. Teplice, stejně jako mé 
rodné Ústí, si v druhé polovině 20. století prošly složitým 
obdobím. Když se ale Teplicemi procházím, docela dobře 
chápu, že do druhé světové války se městu pro jeho 
vysokou kulturní úroveň i klasickou architekturu přezdívalo 
Malá Paříž. Teplice jsou dnes už zase fajn a fajn je i to,  
že našemu Centropolu se tu dlouhodobě daří. Elektřinu  
a plyn dodáváme mnoha domácnostem a institucím 
již více než 15 let. Našim zákazníkům za věrnost velice 
děkuji a věřím, že už tak početná centropolí rodina se 
bude v široké kotlině mezi Krušnými horami a Českým 
středohořím v čase dále utěšeně rozrůstat!
Našim zákazníkům chceme být co nejblíže. Dobře víme, 
že ryze neosobní komunikace může být pro Vás někdy 
poněkud problematická. I proto jsme v Teplicích otevřeli 
zákaznické centrum, kde spolu 
můžeme vést dialog i jinak než 
prostřednictvím počítače a chytrého 
telefonu. Plně rozumím tomu, že 
potřebujete co nejvíce informací 
z první ruky, s odborníkem si 
popovídat a až poté učinit rozhodnutí.

V Teplicích, v Pražské ulici, jsou naši konzultanti 
připraveni plnit Vaše přání a maximálně zjednodušit  
Vaše rozhodování. Zákaznické centrum je tu pro Vás, 
těším se, že v něm budete našimi častými hosty! 
Přeji Vám krásné podzimní dny  
a spoustu neutuchající pozitivní energie!

VÁŽENÍ A MILÍ
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Recept podle  
Zdeňka Pohlreicha
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