
• Nepouštějte podomního prodejce k sobě domů.

• Nenechte se do ničeho nutit.

•  Vyžadujte prokázání totožnosti a předložení oprávnění 
k provozování činnosti.

•  Šmejdi se často vydávají za zástupce Energetického 
regulačního úřadu a České obchodní inspekce 
či zaměstnance pošty. Ti nikdy tímto způsobem nekontrolují 
faktury a neprodávají energie.

•  Nikdy nepodepisujte žádný dokument, aniž byste si ho 
důkladně přečetli a pochopili.

•  Nikdy nenechte prodejce fotit ani elektroměr, ani plynoměr. 
Řádný prodejce údaje z plynoměru ani z elektroměru 
pro uzavření smlouvy nepotřebuje.

•  Každý prodejce společnosti innogy rád počká,
než si ho ověříte na bezplatné lince 800 331 331,
7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Pozor 
na energetické 
šmejdy!
Nenechte se napálit!

Víte, jak se ubránit?
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