Je prirodzené, že odberatelia, ktorí
sa zatiaľ neodhodlali k zmene dodávateľa, môžu mať z tohto kroku
obavy, či už z pohľadu služieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy
alebo schopnosti alternatívneho
dodávateľa zabezpečiť dostatok
elektriny a kvalitné služby. Z našich
niekoľkoročných skúseností v tejto
oblasti môžeme potvrdiť, že nie je
čoho sa obávať a v prípade výberu
alternatívneho dodávateľa stačí pozorne prečítať navrhovanú zmluvu,
prípadne preveriť si referencie danej
spoločnosti.
Pokiaľ sa odberateľ rozhodne pre
zmenu dodávateľa, alebo si chce
ponechať túto možnosť otvorenú,
nemal by zabudnúť na dva dôležité
termíny. Prvým je doba platnosti súčasnej zmluvy, resp. jej výpovedná
lehota (zvyčajne tri mesiace pred
koncom roka) a druhým je 40 kalendárnych dní pred koncom roka,
kedy je posledný deň na zadanie
zmeny dodávateľa pre dodávky od
1.1.2011, čo znamená, že najneskôr
v tento deň je potrebné mať podpísanú zmluvu s novým dodávateľom.
Naša spoločnosť vznikla v roku
2004 so zameraním na cezhraničný obchod s elektrickou energiou.
V roku 2006 sme začali s dodávkami koncovým odberateľom. Okrem
obchodu na veľkoobchodnom trhu
a dodávok koncovým odberateľom
aktívne spolupracujeme s malými
výrobcami elektriny z obnoviteľných
zdrojov, prevažne z fotovoltaických
a bioplynových elektrárni. Aktívny obchod na úrovni prenosových
sústav, dlhodobé skúsenosti s využívaním cezhraničných profilov,
spolupráca s malými výrobcami
nám poskytujú rozsiahle možnosti
optimalizácie našej pozície. Vzhľadom na to môže naša spoločnosť
ponúknuť produkt na mieru pre každého zákazníka. Samozrejmosťou je
prevzatie zodpovednosti za odchýlku. V súčasnosti patria medzi našich

Úspora a efektivita sú slová, ktoré v súčasnosti počujeme veľmi často.
Jednou z položiek, ktorá má zásadný vplyv na efektivitu sú náklady
na elektrickú energiu. Uvoľnenie trhu s elektrickou energiou umožnilo
vstup na trh s dodávkami elektriny koncovým odberateľom alternatívnym dodávateľom, ktorí vytvárajú konkurenciu tradičným dodávateľom.
V praxi to znamená, že si odberateľ môže vybrať od koho bude elektrinu
nakupovať, pričom na rozdiel od iných oblastí kvalita elektriny nie je
ovplyvniteľná dodávateľom. Nezanedbateľným faktom je, že na zmenu
dodávateľa má zo zákona nárok každý odberateľ a je bezplatná.
odberateľov spoločnosti z oblasti
priemyslu, poľnohospodárstva ale aj
verejnej správy a služieb.
V prípade záujmu o ponuku našej
spoločnosti nás stačí kontaktovať

na e-mailovej adrese
sales@v-elektra.com a následne
pripravíme ponuku a v prípade podpisu zmluvy zabezpečíme celý priebeh zmenového procesu.

