Nehledejte úspory. Už jsme je našly!
KDO JE TO OPTIMAL – ENERGY.CZ, A.S.? :
Značka Optimal Energy působí na trhu od roku 2007. Od začátku je cílem energetických poradců umožnit
firmám, organizacím, článkům státní správy i jednotlivcům dosáhnout úspor na nákladech na elektřinu, zemní
plyn a vodu. Těchto úspor dosahovali odbornou pomocí s výběrem nových dodavatelů elektřiny a zemního
plynu a konzultací možností dalších úspor. Od roku 2011 se stala firma akciovou společností

JAKÉ JSOU VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI NA TRHU S ENERGIEMI? :
431 000 000 Kč.
me dosáhli díky spolupráci s 22 důsledně vybranými dodavateli.

i na Slovensku.

CO ZÍSKÁTE AUKCÍ - HROMADNOU POPTÁVKOU? :
Srovnání nejnižších cen elektrické energie a zemního plynu stabilních dodavatelů s platnou licenci pro ČR

CO JE TO AUKCE – HROMADNÁ POPTÁVKA? :
Nákup prostřednictvím Centrálního zadavatele, který agreguje poptávku za více organizací / domácností.
Díky sdružení poptávky a navýšení tak objemu spotřeby, v tomto případě například odběru elektřiny, je tato
agregovaná poptávka mnohem zajímavější pro dodavatele, který je tak ochoten nabídnout výhodnější ceny,
pokud tuto zakázku získá. Jde o efektivní nástroj pro dosažení úspor.

JAKÉ ÚSPORY DOSÁHNEME? :
Díky sjednocení objemů v určitém charakteru odběrů dosahujeme úspor 10 – 30 % v dodávce elektrické
energie a zemního plynu. Navíc jsme schopni ušetřit na distribuční části ( regulované položky), kterou nelze
ovlivnit změnou dodavatele, ale vhodnou distribuční sazbou. Zde lze dosáhnout úspory až 55 % z distribuce.

JAKÉ GARANCE BUDU MÍT? :
Při dosažení maximálních úspor v aukci – hromadné poptávce získáte garanci nižší ceny než je vaše
současná cena a to po celou dobu trvání smlouvy s dodavatelem energií.
Smlouva je uzavíraná pouze s dodavatelem žádné omezující zprostředkující smlouvy.
KONTAKT PRO INFO A SBĚR DAT:
Jaromir.manousek@optimal-energy.cz , tel.: 724 510 116, Maňoušek Jaromír
Schůzka s občany o možnosti zapojit se do aukce bude

Dne 15.8.2013 v 17:00h na obecním úřadě.
Vemte si roční vyúčtování za elektřinu a zemní plyn včetně dodatků a smluv podepsaných pro analýzu.

REFERENCE :
Městys Lysice
Mateřská škola Lysice
Základní škola Edvarda Beneše Lysice
Řimskokatolická farnost Lysice
Římskokatolická farnost Bedřichov
Restaurace Záložna Boskovice
VENEZIA FOOD Boskovice ( pizzerka )
Základní škola a Mateřská škola Rájec Jestřebí
TJ ČKD Blanskou

