Pro firmy
a domácnosti

Mějte své energie pod kontrolou!
Co za Vás Energie pod kontrolou,
obecně prospěšná společnost řeší?
•
•
•
•
•

Neustále se měnící ceny a smluvní podmínky dodávek
elektrické energie a zemního plynu.
Nepřehlednost a náročnou orientaci v množství dodavatelů.
Náročnou administrativu při opakovaném výběru dodavatelů.
Neetické chování většiny dodavatelů vůči zákazníkům.
Nepřehlednost a chybovost ve vyúčtováních.

Kdo je Energie pod kontrolou,
obecně prospěšná společnost?
•
•
•
•

Je neziskovou obecně prospěšnou společností založenou z iniciativy 		
starostů měst a obcí za účelem společného postupu při řešení energetiky.
Je městy a obcemi řízena a dozorována.
Sdružuje stovky měst, obcí a jejich organizací v České republice.
Z iniciativy radních a zastupitelů realizuje bezpečné řešení
energetiky také pro firmy a domácnosti.

Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost

Jaké výhody Vám přinese zapojení se
do projektu Energie pod kontrolou?
•
•
•
•
•
•
•
•

Záruku seriózního jednání po celou dobu trvání spolupráce díky
přímé účasti starostů, radních, zastupitelů a jejich kontrole.
Zbaví Vás Vašich starostí o energie, stejně jako města, obce a jejich 		
organizace jako jsou základní školy, mateřské školy,
domovy důchodců a kulturní domy.
Profesionální přístup a vynikající výsledky.
Vysoce konkurenční cenu elektrické energie a zemního plynu
dosaženou nákupemna velkoobchodních evropských
energetických trzích.
Analýzu stávajícího stavu odběru elektrické energie a zemního plynu.
Neustálé monitorování smluvních vztahů a cen za dodávky.
Profesionální poradenství v energetice.
Bezpečnou změnu dodavatele, kterou pro Vás vyřídí klientské centrum
Energie pod kontrolou, obecně prospěšné společnosti

Co Vám Energie pod kontrolou zajistí?
•
•
•
•
•
•

Vysoce konkurenční cenu elektrické energie a zemního plynu dosaženou
nákupem na velkoobchodních evropských energetických trzích.
Analýzu stávajícího stavu odběru elektrické energie a zemního plynu.
Neustálé monitorování smluvních vztahů a cen za dodávky.
Profesionální poradenství v energetice.
Bezpečnou změnu dodavatele, kterou pro Vás vyřídí klientské centrum
Energie pod kontrolou, obecně prospěšné společnosti.

Žádost o energie pod kontrolou je k dispozici v kanceláři Vašeho
obecního nebo městského úřadu.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na:
Brněnská 48, 695 01 Hodonín,
E-mail: kancelar@energiepodkontrolou.com,
www.energiepodkontrolou.com

Tel.: +420 518 304 245

