E-AUKCE V RADOTÍNĚ 2016
ŠETŘETE DOMA I VE FIRMÁCH
ELEKTŘINA A ZEMNÍ PLYN
Jen pár kroků k úsporám…
1. krok

VÝSLED

KY AUKC
V kulturním středisku U Koruny podepíšete smlouvu
E 3-2016
s organizátorem aukce - eCENTRE a předáte tyto podklady:
:
1. kopie stávající smlouvy na elektřinu/plyn
průměr
ná úspo
včetně všech dodatků a obchodních podmínek
ra
2. kopie vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná fakturace
+ detailní rozpis vyúčtování za posledních 12 měsíců)
3. kopie SIPO - pokud z něj jsou hrazeny zálohy na energie
Organizátor sesbírá podklady od všech zájemců
průměr
ná úspo
Organizátor sdruží poptávku do e-Aukční síně
ra
Organizátor osloví široké portfolio dodavatelů
a vyzve je k účasti v e-Aukci
V internetové aukci soutěží dodavatelé nejnižší cenu - zajištěna férová soutěž
Organizátor služby porovná dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce
Je-li cena z e-Aukce nižší , než cena stávající, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi
Vámi a vítězným dodavatelem. Je tak zajištěn 100% administrativní servis.

ELEKTŘI

pro občany RADOTÍNA a okolí

35 %

(zúčastnit se můžete s odběrnými místy z celé ČR)

NA

2. krok
3. krok
4. krok
5. krok
6. krok
7. krok

ELEKTRONICKÁ
AUKCE 2016

ZEMNÍ P

LYN

42%

Orientační časový harmonogram
16.5.2016
Zahájení sběru Vašich podkladů a uzavírání smluv na radnici
30.5.2016
Ukončení sběru podkladů a uzavírání smluv v KD U Koruny
14.6.2016
Definitivní ukončení doplňování podkladů a příprava aukce
28.-30.6.2016 Aukce na dodavatele elektřiny a plynu
po 2-3 týdnech budou připraveny k podpisu nové smlouvy s vítězným dodavatelem
eCENTRE pak postupně předá podepsané smlouvy vítěznému dodavateli, který na základě zplnomocnění
(součást smlouvy s vítězným dodavatelem) zajistí výpověď u stávajícího dodavatele. Vítězný dodavatel
poté zahajuje dodávku elektřiny/zemního plynu.

NEJNIŽŠÍ CENY
V HISTORII AUKCÍ!!!
PŘÍKLADY ÚSPOR VAŠICH SOUSEDŮ:
Rodinný dům - Elektřina
měsíční záloha 5.000 Kč
úspora 10.946 Kč

Byt 3+1 - Zemní plyn
měsíční záloha 2.000 Kč
úspora 5.111 Kč

Sběrné dny v kult. domě U Koruny v Radotíně - náměstí Osvoboditelů 44/15
Pondělí
Pondělí
Pondělí

16.5.
23.5.
30.5.

13 - 18 hod.
13 - 18 hod.
13 - 18 hod.

Kontakt v případě dotazů:

Ing. Jan Gebauer
+420 724 878 800
jan.gebauer@partnerecentre.cz

DO AUKCE SE MOHOU PŘIHLÁSIT DOMÁCNOSTI
A PODNIKATELÉ Z RADOTÍNA I Z OKOLÍ
Organizátor elektronické aukce:
eCENTRE, a.s., Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

ÚMČ Praha 16 - Radotín Vám opět zajistil ve spolupráci
se společností eCENTRE příležitost výrazného snížení
nákladů na elektrickou energii a zemní plyn.
ŽÁDNÉ POPLATKY ZA TUTO SLUŽBU NEHRADÍTE!

