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Spoleènost QUANTUM, a.s. dìkuje vem svým zákazníkùm
a obchodním partnerùm za projevenou dùvìru, kterou jste
nám vìnovali v uplynulém roce. Vìøíme, e i nadále budete
s námi spokojeni. Pøejeme Vám pøíjemné proití vánoèních
svátkù v kruhu rodinném a do nového roku 2022 pevné zdraví,
tìstí, osobní i pracovní úspìchy.

PF 2022

QUANTUM, a.s., VYkov  Brnìnská 122/212, plyn@quantumas.cz

Composite

quantumas.cz
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ÈESKÁ SPOLEÈNOST | NA TRHU OD 1993 | IROKÁ NABÍDKA PRODUKTÙ

Qplyn

Qelektøina

Qnemovitosti

Qvolání

QUANTUM VÝHODY
dvì zákaznická oddìlení (Brnìnská, Kostelní)
rychlá komunikace s jedním èlovìkem
èeská regionální spoleènost
stabilita  na trhu od roku 1993
jeden ze 4 distributorù plynu v ÈR
vlastní sí plynovodù a regulaèních stanic
plynovodní pøípojky i následné instalace
podpora pro obce ve spolupráci se starostou

Qplyn.cz

Kdo jsme?

Spoleènost QUANTUM, a.s. byla zaloena v roce 1993 s hlavním zamìøením na obchodní èinnost. Bìhem svého témìø
tøicetiletého pùsobení se stala pøedním dodavatelem irokého sortimentu plynových ohøívaèù a kondenzaèních kotlù pro
èeský trh. Dále rozíøila svou nabídku o projekèní èinnost a realizaci staveb. Ta je zamìøena na výstavbu a rekonstrukci
plynárenských staveb, plynovodù, kotelen, výstavbu a rekonstrukci vodovodù a kanalizací, èistíren odpadních vod nebo
také stavby obèanské vybavenosti, výstavbu bytových a rodinných domù. V roce 2003 byla spoleènosti udìlena licence na
distribuci a prodej zemního plynu.

QUANTUM, a.s.  distributor a obchodník s energiemi

V oblasti Vykovska pùsobíme od roku 2004 a v souèasnosti vlastníme a provozujeme pøes 500 km pøevánì støedotlakých
plynovodních sítí. Navtívit nás mùete v naí Zákaznické kanceláøi ve Vykovì na ulici Brnìnská 122/212 nebo Kostelní 146/3.
Jako distributor provádíme na naich sítích preventivní kontroly potrubí, ovìøujeme jeho tìsnost, montujeme a cejchujeme
plynomìry. Provádíme odeèty, na základì kterých jsou vyhotovována roèní vyúètování spotøeby a dríme 24/7 havarijní
slubu. Plynovody nejen provozujeme, ale také projektujeme, stavíme a na poádání vytyèujeme.

Topit plynem se vyplatí

Zajiujeme kompletní agendu výstavby plynovodních pøípojek k rodinným domùm, poradenství v souvislosti s vytápìním
a ohøevem teplé vody. Pod znaèkou QUANTUM, a.s. Vám nabídneme kondenzaèní kotle a zásobníkové ohøívaèe vody vèetnì
výmìny, instalace, zprovoznìní a servisu. Nae Zákaznické oddìlení Vám poskytne kompletní poradenství s montáí
plynomìru a porovná ceny za dodávku plynu i elektøiny.

...a máte plyn pod kontrolou
QUANTUM, a.s., Vykov  Brnìnská 122/212
Vykov  Kostelní 146/3, plyn@quantumas.cz
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517 302 838

Qplyn.cz

