MĚSTO ŠENOV PRO OBČANY

Vážené dámy a pánové,
chcete snížit náklady na domácnost či firmu?
Město Šenov pro Vás zajistila příležitost snížit
náklady na elektrickou energii a zemní plyn a
to prostřednictvím elektronické aukce,
pořádané společnosti eCENTRE, a.s.

MÁTE JAKÉKOLIV DOTAZY?
PŘIJĎTE NA KONTAKTNÍ
MÍSTO, KDE VÁM RÁDI
ODPOVÍME.
Kde nás najdete?
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠENOV
Zasedací síň, 2. patro
Kdy se na Vás budeme těšit?
16.3., 18.3., 25.3. od 14:00 do 17:00 hodin

Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Dudková
Obchodní partner eCENTRE

KDY, KDE A JAK SE
ZAPOJIT DO e-AUKCE?
Pro zapojení do sdružené e-aukce stačí
přinést potřebné podklady a uzavřít smlouvu
s eCENTRE.
Veškeré další informace Vám sdělí a na
případné dotazy odpoví Obchodní partner
eCENTRE.

Mobil:
E-mail:

608 384 003
katerina.dudkova@partnerecentre.cz

CO JE TŘEBA PŘINÉST,
KDYŽ SE CHCI ZÚČASTNIT
e-AUKCE?
Kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem
elektřiny, zemního plynu,
případných dodatků.

včetně

všech

Kopii vyúčtování energií za poslední roční
období.

Oznámení čísla SIPO / č. bankovního účtu
(pro uvedení způsobu plateb záloh)

Ušetřete s námi i VY!

MĚSTO ŠENOV PRO OBČANY

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ PRO
DOMÁCNOSTI 650 MĚST
A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V březnu roku 2013 se v České republice
uskutečnila první elektronická aukce na
snížení cen elektřiny a zemního plynu pro
domácnosti. Prvním městem, které se
rozhodlo
tuto
službu
ve
spolupráci
s eCENTRE svým občanům nabídnout, bylo
město Říčany. Od té doby e-aukce
společnost eCENTRE ve spolupráci s městy
a obcemi nabídla v 650 městech a obcích
ČR. Zájem ze strany občanů o tuto službu je
čím dál větší.
Výsledky roku 2013 - 2014 eCENTRE

Více než 25 tisíc domácností s námi
ušetřilo 260 milionů korun.
Tyto peníze zůstanou rodinám v jejich rozpočtech.
Domácnosti touto cestou šetří někdy až desetitisíce
korun, které mohou použít na školné svých dětí, na
nové vybavení, zaplacení splátek, nebo si dopřát
zaslouženou dovolenou.

Co je to elektronická aukce?
Elektronická aukce funguje jako dražba, ve
které však dodavatelé přes internet své
nabídky snižují směrem dolů a snaží se tak
získat skupinu klientů. Výhodou tohoto
způsobu nakupování je průhlednost celého
průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o
svého klienta férově soutěží.

Jak sdružené e-aukce fungují?
Výhodných cen dosahujeme díky sdružení
poptávky za více domácností či firem,
oslovení všech dodavatelů na trhu a využití
e-aukce pro porovnání cen v daném čase na
trhu. Klient má zajištěn 100% administrativně
právní servis.

SLUŽBA JE PRO KLIENTA
ZDARMA.
Pokud
klientovi
v e-aukci
společnost
eCENTRE nevysoutěží lepší cenu, nic se pro
něj
nemění.
Smlouvu
s vítězným
dodavatelem uzavírá jen v případě, že
v e-aukci dosáhne úspory.

Z čeho je organizátor aukce placený?
Činnost je hrazena z předem stanovených
aukčních poplatků pro dodavatele, který
zvítězí v e-aukci a získá tak celé portfolio
nových klientů. Díky tomu můžeme tuto
službu nabízet domácnostem a podnikatelům
ZDARMA.

Kde mohou domácnosti a podnikatelé
takto ušetřit?
V komoditách ELEKTŘINA A ZEMNÍ PLYN.

Je možné v e-aukci soutěžit celou
částku?
V e-aukcích lze soutěžit
pouze tzv.
neregulovanou část energií, které tvoří u
elektřiny cca 45% a u zemního plynu cca
75 % nákladů z celkového vyúčtování. Zbylá
část jsou státem stanovené poplatky.

Více než 94 % domácností
ušetřilo v e-aukcích přes 15 %
oproti původním nákladům
na energie.
Snižte náklady své domácnosti
…. bez starostí a poplatků.

