UŠETŘETE AŽ...
35% za elektřinu a
30% za zemní plyn

E-aukce
ENERGIÍ
DOMÁCNOSTI - FIRMY - SVJ
Týniště nad Orlicí
0

Více informací na:
www.ecentre.cz
www.tyniste.cz
Facebook: ecentre

+ Albrechtice nad Orlicí
Co je to E-aukce
Email: daniel.celis@ecentre.cz
Tel.: +420 777 773 217

 2.10. 2013 - 30.10. 2013 sběr dat
2.10. v 18 hod. Veřejná beseda o E-aukci v prostorách sálu
Hotelu Orlice, Mírové nám. 92 (za Týniště - vedoucí správy
majetku Z.Hejna, za eCENTRE - obch. manažer Daniel Čeliš...)
koncem listopadu se bude konat ELEKTRONICKÁ AUKCE
od půlky prosince předání smluv s novými dodavateli







Harmogram E-aukce






Výhody E-aukce


Kontaktní místa pro občany pro sběr dat:
Hotel Orlice, Mírové nám. 92, Týniště nad Orlicí - salónek
2. 10. 2013 - 30. 10. 2013, středy 14.00 – 18.00 hod.




Bude Vás zajímat





Účast v E-aukci je pro Vás zcela ZDARMA.
Cena silové elektřiny a zemního plynu je fixována na
dobu 2 let a je neměnná.
V případě nedosažení nižší ceny než máte nejste povinni
uzavřít smlouvu s novým dodavatelem.
E-aukce se mohou rovněž zúčastnit občané z okolních
obcí, podnikatelé, vlastníci SVJ, občanská sdružení a
spolky.

ON-LINE forma výběrového řízení pořádaná současně pro
velký počet zákazníků.
Dodavatelé naceňují domácnosti jako jeden velký balík, nikoli
každou domácnost zvlášť.
ON-LINE podávají své nabídky, vidí aktuálně nejnižší
konkurenční cenu E-aukce. Aby zakázku získali, musí svou
nabídku snižovat.
V současné době jde o nejefektivnější způsob, jak přinutit
dodavatele energií své ceny snížit na nejnižší možnou úroveň








Výrazné snížení jednotkových cen silové elektřiny a
zemního plynu.
E-aukce je nezávislá transparentní soutěž, není preferován
žádný dodavatel, vítězí nejlepší cenová nabídka.
Průměrná úspora je více než 25%, často i více než 35% z
celkového objemu silové elektřiny a plynu.
Získáte aktuálně nejlepší cenu na trhu.
Fixace cen na dané období 24 měsíců.
Smlouva na dobu určitou - po skončení smlouvy snadno
můžete prostřednictvím E-aukce získat další nejvýhodnější
cenovou nabídku v daném času na trhu.
Zajistíme pro Vás 100% administrativní a právní servis.
Soutěžíme i měsíční poplatek za odběrné místo.

Příklady dosažených úspor

Součinnost občanů

Rodinný dům:
Plyn - roční spotřeba 20 MWh, cena před aukcí 25.700 Kč vč. DPH,
cena po aukci 18.029 Kč vč. DPH, úspora 29,8 %, za 2 roky 15.342 Kč

Pro úspěšnou realizace E-aukce elektřiny či plynu od Vás
potřebujeme následující dokumenty:

Elektřina - roční spotřeba 6 MWh, cena před aukcí 12.248 Kč,
cena po aukci 8.059 Kč, úspora 34,2 %, za 2 roky 8.378 Kč





kopii platné smlouvy na elektřinu/plyn (včetně všech
dodatků)
kopii ročního vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná
faktura s detailním rozpisem vyúčtování)
Spojovací číslo SIPO, případně č. bankovního účtu pro
uvedení způsobu plateb záloh

Byt 3+1 (pouze elektřina) Elektřina - roční spotřeba 7,5 MWh, cena
před aukcí 15.310 vč. DPH, cena po aukci 10.073 Kč vč DPH,
dosažená úspora 34,2%, za 2 roky 10.474 Kč.
ČERVENCOVÉ AUKCE SE ZÚČASTNILO 4.888 DOMÁCNOSTÍ
Průměrná úspora: elektřina 34,55% a zemní plyn 27, 31%

Pořádá Týniště nad Orlicí
ve spolupráci se spol.
eCENTRE, a.s

