SLUŽBA PRO OBČANY
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ ENERGIÍ
Lidé se sdružují, aby získali lepší ceny.
Aukce je potvrzená cesta k úsporám.
Snižte si náklady na energie pro své domácnosti.

Společný projekt
e CENTRE, a.s. a
Obce SEDLNICE

Obec SEDLNICE a eCENTRE, a.s.
Připravily pro občany další možnost, snížit si náklady na elektřinu a zemní plyn formou e-Aukce.

Ve dnech 10.9. od 14 – 17 hod a 11.9.2014 od 14 – 16 hod.
proběhne na kontaktním místě OÚ Sedlnice sběr podkladů
potřebných k přihlášení domácností do aukce.
Uvedené termíny můžete také využít ke konzultacím a poradenství v oblasti energetiky, fakturací,
a organizaci e-aukcí. Komu nevyhovují termíny v obci, může využít sběr podkladů v Bartošovicích
ve dnech 15.9. a 16.9.2014 na OÚ.
V jarním kole aukcí ušetřili domácnosti v našem regionu v průměru přes 24% nákladů za silovou
část dodávek energií.
Vstupem do aukce ke snížení nákladů za energie nic neriskujete. Můžete jen získat.

Jen pár kroků k úsporám…
1. krok:
2. krok:
3. krok:
4. krok:
5. krok:
6. krok:
7. krok:

Na kontaktním místě předáte potřebné podklady.
eCENTRE sesbírá podklady od domácností / místních firem…
a za ČR sdruží poptávku do elektronické aukce (e-Aukce).
Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci.
V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů .
eCENTRE porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.
Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy
mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis.
.

Lidé z 652 měst a obcí v r.2013
Ve sdružených aukcích ušetřili
V průměru přes10.tis Kč na
domácnost

Co je to elektronická aukce?
Jedná se v podstatě o elektronickou dražbu, ve které dodavatelé přes internet snižují své
nabídky 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.

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce






Kopie smlouvy s dodavatelem, včetně dodatků a všeobecných obchodních podmínek
(Elektřina / Zemní plyn)
Kopie posledního ročního vyúčtování - všechny stránky (Elektřina / Zemní plyn)
Informaci od kdy - do kdy je platná vaše stávající smlouva a délka výpovědní doby
Spojovací číslo SIPO, případně č. bankovního účtu pro uvedení způsobu plateb záloh
Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem

V případě jakýchkoliv dotazů,
prosím, kontaktujte:

Ing. Karel KOZELSKÝ
obchodní partner eCENTRE
Tel.: +420 732 355 964
E-mail:
karel.kozelsky@partnerecentre.cz

Je účast v e-Aukci zpoplatněna?
Ne, domácnosti ani firmy nehradí žádné poplatky. Aukce je pro Vás zcela ZDARMA!
Aukční poplatek zaplatí pořadatelské firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-Aukci vyhraje.
Chcete také šetřit bez starostí a poplatků?
Spojte se s námi a změňte pravidla ve Váš prospěch.

Více informací na www.ecentre.cz

21 TISÍC DOMÁCNOSTÍ
V ROCE 2013 UŠETŘILO
210 MILIONŮ KORUN.

až

-20%

