PREDBEŽNÁ ENERGETICKÁ ANALÝZA PRE SPOLOČNOSŤ:

Chata Čergov, s.r.o.
Vážený pán Dušan Lörinc,
na základe predbežnej energetickej analýzy spotreby elektrickej energie a posúdenia súčasných cenových podmienok
Vašej spoločnosti v porovnaní s potenciálom aktuálne dostupným na trhu sme dospeli k záveru, že Vaša spoločnosť
môže dosiahnuť prostredníctvom účasti na elektronickej aukcii na dodávateľa elektrickej energie veľmi zaujímavé
úspory. Elektronická aukcia je preukázateľne najefektívnejší nástroj na získanie najlepších dostupných cenových
podmienok. Garantujeme pritom ostatné necenové zmluvné podmienky minimálne na úrovni súčasných zmluvných
podmienok (50% tolerancia odberu, žiadne zmluvné pokuty, žiadne dodatočné poplatky, a pod.).
Údaje o ročnej spotrebe elektrickej energie, na základe dodaných údajov za Vaše 1 OM č. 24ZVS00004309937 za
obdobie 14.1.2016 - 29.8.2016 (alikvotne dopočítané chýbajúce obdobie):
19,148 MWh (NN, VT = 3,366 / NT = 15,782)*
• Objem odobratej elektrickej energie:
• Cena za dodávku el. energie vrátane FMSo*:
1 309,61 EUR bez DPH
• Priemerná cena za MWh:
68,39 EUR bez DPH / MWh
• Súčasný dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s.
• Zmluvná viazanosť:
31.3.2017
Na základe výsledkov z predchádzajúcej e-aukcie elektrickej energie a dohody s dodávateľom ktorý v tejto aukcii ponúkol
najvýhodnejšie podmienky o využití týchto cien aj pre ďalších klientov, máme možnosť Vám predostrieť nasledovnú časovo
limitovanú ponuku:
• Vysúťažená cena za MWh - Vysoký tarif:
38,30 EUR bez DPH / MWh

30,00 EUR bez DPH / MWh
Údaje o Vašich nákladoch za dodávku elektrickej energie pri objeme spotreby v predchádzajúcom období a cenách
vysúťažených v e-aukcii potom sú nasledovné:
602,38 EUR bez DPH
• Cena za dodávku elektrickej energie:
• Vysúťažená cena za MWh - Nízky tarif:

• NOVÁ priemerná cena za MWh:

31,46 EUR bez DPH / MWh

• ÚSPORA oproti predchádzajúcemu obdobiu:

54,0%

• Dosiahnutá ÚSPORA:
707,23 EUR bez DPH
Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam Vám odporúčame zaradiť sa medzi ďaľších spokojných klientov, ktorí sa
zúčastnili elektronickej aukcie na výber najvhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie. Pre získanie tejto ponuky je
potrebné uzatvoriť Mandátnu zmluvu s našou spoločnosťou.

Ponuka je platná do 27. 1. 2017. V Bratislave, dňa 23.

januára 2017

S pozdravom
Gergely

Molnár

analytik APF Services, s.r.o.
Túto cenovú ponuku na uzavretie zmluvy o dodávke elektrickej energie týmto akceptujem, a poverujem APF Services, s.r.o. na prípravu
zmluvy o dodávke elektrickej energie.
........................................................
podpis
*FMSo - fixná mesačná sadzba obchodníka
* JT - jednotarif, * VT - vysoký tarif, * NT - nízký tarif, * VN - vysoké napätie, * NN - nízke napätie
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