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člen skupiny 

V Praze 15. února 2017
 
Vážený pane/vážená paní,
 
 dovolujeme si Vás informovat, že dne 7. února 2017 získala společnost LAMA 
ENERGY GROUP s.r.o. („LAMA ENERGY GROUP”) stoprocentní podíl ve Vašem dodavateli 
telekomunikačních služeb, společnosti LIVE TELECOM s. r. o. („LIVE TELECOM”).

 Tato událost nemá vliv na podmínky Vaší současné smlouvy a v jejím 
důsledku nedochází ke změně identifikačních údajů LIVE TELECOMu.
 
 LAMA ENERGY GROUP je ryze česká soukromá skupina podnikající mimo jiné 
v těžbě a obchodu s plynem a ropnými produkty, energetice a telekomunikacích. Jako 
stávající zákazník společnosti LIVE TELECOM nyní získáváte přístup k nabídce 
výhodných služeb a produktů LAMA ENERGY GROUP, které sahají od dodávek 
elektřiny a plynu, přes služby mobilního operátora (pod značkou LAMA mobile) 
až po satelitní či internetovou televizi DIGI TV. Více informaci o nabídkách naší 
skupiny naleznete na druhé straně tohoto dopisu.
 
 Pevně věříme, že oceníte rozšířenou nabídku služeb a produktů, které Vám budeme 
moci jako dlouholetému klientovi LIVE TELECOMu nabídnout. Zároveň si Vás dovolujeme 
varovat před nekalými praktikami konkurence, která naše dlouholeté zákazníky 
lživě informuje o ukončení činnosti LIVE TELECOMu a mnohdy i s použitím 
výhružek se je snaží odlákat. Jakkoliv se snažíme takovému počínání zamezit 
právními prostředky, nemůžeme zajistit, že mu nebudete vystaveni i Vy. Proto 
Vás tímto dopisem žádáme, abyste na takové nabídky nereagovali. V případě 
potřeby nás můžete kontaktovat naší infolince 844 111 140, na které Vám naši operátoři 
rádi pomohou s veškerými dotazy týkajícími se naší společnosti a jejích služeb.
 
 Za dosavadní důvěru děkuje a na další dlouholetou spolupráci se jménem 
společnosti LIVE TELECOM těší
 

Patrik Brom
jednatel



LAMA ENERGY GROUP (“LEG“) je silné uskupení 
ryze českých společností, které poskytují velkou 
škálu služeb koncovým zákazníkům. Rádi bychom 
nás krátce představili.

Kdo je LAMA ENERGY GROUP?

Mobilní operátor LAMA mobile poskytuje výhodné tarify pro Vaše 
mobilní telefony.

Jako zákazníkovi LIVE TELECOM, který je nyní součástí LEG, 
poskytneme neomezené volání nebo výhodné paušály s volnými 
minutami se slevou až 50%.

Zkuste např. tarif Neomezené volání, neomezené SMS a 1 GB dat 
jen za 399 Kč/měsíc.

w  www.lamamobile.cz        O 848 112 211  LAMA mobile

LAMA energy už mnoho let dodává plyn a elektřinu pro zákazníky 
všech kategorií – domácnostem i firmám.

Garantujeme vždy nižší cenu elektřiny, než je cena největšího 
dodavatele v regionu.

Pokud nám sdělíte Vaše potřeby, řekneme Vám, kolik ušetříte 
přechodem k nám.

w  www.lamaenergy.cz        O 840 111 310  LAMA energy

DIGI TV je přední operátor televizního vysílání, který na českém 
trhu funguje od roku 2006 a od dubna 2015 je součástí LEG. 

Vedle satelitní televize Nová DIGI TV poskytuje od roku 2016 i 
internetovou televizi DIGI2GO a internet na pevné lince (DSL).

DIGI TV je exkluzivním držitelem sportovních práv na Premier 
League, La Ligu a ATP. Pro zákazníky LIVE TELECOM máme 
speciální nabídku, kontaktujte nás!

w  www.novadigitv.cz       O 533 427 533DIGI  TV


