Polnisch – polski

Z GAZU L NA
GAZ H.

ZAOPATRZENIE

ZADBAMY
O TO.

Skontaktujemy się z Państwem!
Od maja 2018 r. proponujemy różne terminy. Jeśli mają
Państwo pytania, nasze biuro ds. gazu ziemnego pozostaje do Państwa dyspozycji.
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Mają Państwo pytania dotyczące zmiany gazu L na gaz H?
Pozostajemy do dyspozycji.
PAŃSTWA INDYWIDUALNY DORADCA
W BIURZEZ DS. GAZU ZIEMNEGO
Michael Szymanski
Energie Mess- und Servicedienste GmbH (Enermess)
TELEFON
04221 1276 - 22 19
ONLINE
www.stadtwerkegruppe-del.de
www.erdgas-umstellung.de
E-MAIL
erdgasumstellung@stadtwerkegruppe-del.de

ZMIANA GAZU ZIEMNEGO
NFORMACJA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA
ZMIANY GAZU L NA GAZ H

ZNAMY SIĘ
NA TYM.

Szanowni klienci,
do tej pory na obszarze zaopatrzeniowym grupy przedsiębiorstw miejskich Delmenhorst prowadzone były dostawy
gazu ziemnego z Holandii i z Niemiec, czyli tak zwanego
gazu L1. Wyróżnia się dwie grupy jakościowe gazu, gaz L i
gaz H2. Mają one różny skład i różnią się przede wszystkim
pod względem wartości opałowej.
Nasz dzisiejszy gaz L w przyszłości nie będzie jednak
dostępny bez ograniczeń ze względu na malejące zasoby
naturalne. Nie ma jednak powodu do obaw, ponieważ we
wszystkich obszarach w Niemczech zaopatrywanych w gaz
L (Dolna Saksonia, Nadrenia-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, Hesja, Saksonia-Anhalt i Brema) w następnych latach
nastąpi zmiana na gaz H. W obszarze zaopatrzenia grupy
przedsiębiorstw miejskich Delmenhorst zaczynamy projekt
zmiany w maju 2018 r.
DLA CIEBIE
Dla zapewnienia skutecznego i bezpiecznego działania
urządzeń gazowych (np. systemy ogrzewania gazowego,
kuchenki gazowe, promienniki gazowe) ze względu na
zmienioną wartość opałową konieczne jest rejestrowanie i
dostosowanie każdego urządzenia przez wykwalifikowaną
firmę. Nie muszą jednak Państwo nic zrobić, wszystkim się
zajmiemy!
Jako Państwa niezawodny partner w zakresie dostaw gazu
podejmiemy starania, aby nie odczuli Państwo przez to
dyskomfortu. Oczywiście liczymy na Państwa wsparcie.

L oznacza „low caloric“, niższą wartość energetyczną
H „high caloric“, wyższą wartość energetyczną
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PRZEBIEG
ZMIANY.

W ramach zmiany gazu ziemnego wszystkie urządzenia gazowe muszą zostać zarejestrowane, przystosowane i skontrolowane metodą próbki losowej.
Nastąpi to w trzech etapach:
FAZA 1 – REJESTROWANIE
Od maja 2018 r. zaproponujemy Państwu
na piśmie różne terminy. W tych terminach
odwiedzą Państwa pracownicy naszych firm partnerskich,
Energie Mess- und Servicedienste GmbH (Enermess) i swb Gasumstellung GmbH, aby zarejestrować wszystkie podłączone
u Państwa urządzenia gazowe. Rejestrowanie urządzeń nie
powinno zająć z reguły dłużej niż 45 minut na jedno urządzenie. Ważne jest, aby wszystkie używane urządzenia zostały
zarejestrowane.
FAZA 2 – PRZYSTOSOWANIE
Od stycznia 2020 r. ponownie zaproponujemy
różne terminy. W tych terminach pracownicy
naszych przedsiębiorstw partnerskich, Energie
Mess- und Servicedienste GmbH (Enermess) i swb Gasumstellung GmbH, udadzą się do Państwa, aby przystosować
wcześniej zarejestrowane urządzenia do nowej jakości gazu.
Przystosowanie urządzeń nie powinno zająć z reguły dłużej niż
60 minut na jedno urządzenie.
FAZA 3 – KONTROLA JAKOŚCI
U niektórych klientów wybranych losowo po
zarejestrowaniu lub przystosowaniu zostanie
przeprowadzona dodatkowa kontrola jakości. W tym celu
udadzą się do Państwa pracownicy naszego trzeciego przedsiębiorstwa partnerskiego LPR GmbH, z propozycją terminu dla
danego klienta.

BEZPIECZNE PRZYSZŁE
DOSTAWY.

OCHRONA PRZED OSZUSTWAMI
Ważne: Pracownicy pojawią się u Państwa wyłącznie we wcześniej uzgodnionych terminach. Przy wizycie u Państwa pracownicy Energie Mess- und Servicedienste GmbH (Enermess),
swb Gasumstellung GmbH i LPR GmbH wylegitymują się legitymacją ze zdjęciem i indywidualnym kodem dostępu, który
otrzymają Państwo z propozycją terminu. Prosimy wpuszczać
tylko osoby, które mogą się wylegitymować!

KOSZTY ZMIANY GAZU ZIEMNEGO
Zmiana potrafiących dostosować się urządzeń gazowych
nie wiąże się z żadnymi bezpośrednimi kosztami dla
Państwa. Koszty zostaną pokryte przez nas, Stadtwerke
Delmenhorst GmbH (użytkowniki sieci według § 19a
ustawy o gospodarce energetycznej) i zostaną wyrównane
w całych Niemczech.

