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Produkt FLEXIE

S FLEXIE AUDIT DISTRIBUČNÝCH 
NÁKLADOV NA ELEKTRINU A PLYN GRÁTIS
Okrem toho, že sa vaše energie 
prispôsobia aktuálnym potrebám 
vášho podnikania, vďaka produktu 
FLEXIE získate aj audit distri-
bučných nákladov na elektrinu 
a kontrolu distribučných nákladov 
za plyn grátis.

Distribučné náklady na elektrinu 
môžu tvoriť až 60  % z celkovej 
faktúry. My vám povieme, ako 
tieto náklady prijatím jednodu-

chých a finančne nenáročných 
opatrení znížiť. Vyčíslime vám tak 
nielen možné úspory, ale pomôže-
me vám aj odhadnúť návratnosť 
technických opatrení a dohodnuté 
opatrenia zrealizovať. 

V prípade plynu vám skontroluje-
me vhodnosť nastavenej distribuč-
nej tarifnej skupiny a preveríme 
aj výšku denného maximálneho 
množstva plynu.

Podrobnejšie 
informácie 
o audite 
distribučných 
nákladov 
nájdete  
na našom 
webe.

Výhodná ponuka pre tých, ktorí sa nechcú obmedzovať sledovaním spotreby

Žiadne penalizácie z tzv. TAKE or PAY

Analýza distribučných nákladov na elektrinu grátis

Odborné poradenstvo špecialistov ELGAS-u pri porovnaní cenových ponúk, pri nastavení tarify 
aj pri realizácii optimalizácie spotreby

Zázemie dlhoročného špecialistu na dodávku energií pre firmy

Individuálny prístup k všetkým klientom bez ohľadu na veľkosť spotreby

NAKUPUJTE ZA FIXNÚ CENU, 
SPOTREBUJTE FLEXIBILNE
S FLEXIE vám elektrinu aj plyn dodáme bez podmienky tolerancie 
spotreby. Dohodnete si zmluvný objem, a pokiaľ nepresiahnete reálnu 
ročnú spotrebu 1 GWh, nebudete obmedzovaní, bez ohľadu na to, či 
ste odobrali viac alebo menej energie. To znamená, že vďaka produktu 
FLEXIE podnikáte bez rizika penalizácií za tzv. TAKE or PAY. 

Tak, ako sa podnikatelia musia prispôsobiť situácii na trhu alebo nepredvídateľ-
ným okolnostiam, aj my našimi podmienkami dodávok energií flexibilne reagu-
jeme na aktuálne potreby našich zákazníkov. Produkt FLEXIE má jednoduché 
podmienky a podnikateľov nenúti sledovať spotrebu ani striktne dodržať vopred 
dohodnutý odber elektriny či plynu. A navyše, umožní vám odštartovať ďalší rok 
s optimálnymi nákladmi na distribúciu.
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FLEXIE ENERGIE SA PRISPÔSOBIA RYTMU 
VÁŠHO BIZNISU
Výhody dodávky energií bez po-
treby odhadnúť spotrebu ocenia 
najmä podnikatelia v odvetviach, 
ktoré podliehajú sezónnosti či 
závisia od vývoja počasia. Ale 
aj firmy z oblasti správy budov 
a facility managementu, u kto-
rých súčasná situácia stále 

výrazne ovplyvňuje obsadenosť 
a spotrebu energií v kancelár-
skych či výrobných priestoroch. 
Produkt FLEXIE je vhodný aj pre 
podnikateľov, ktorí na trhu ešte 
iba začínajú, a preto budú poznať 
svoju spotrebu energií až po is-
tom čase.

SME ELGAS,
JEDEN Z TOP 5 DODÁVATEĽOV ENERGIÍ NA SLOVENSKU.
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Zamestnanci

261 mil. EUR 
Tržby

0,6 TWh
Predaná elektrina

3,8 TWh
Dodaný plyn

 

VĎAKA FLEXIE ŠETRÍTE HNEĎ DVAKRÁT
Pri výbere dodávateľa energií 
si treba uvedomiť, že ponuka 
od dodávateľa energií má niekoľ-
ko položiek a nie vždy je ľahké 
ich správne vyhodnotiť. Tento 
produkt je riešením pre malých 
a stredných podnikateľov, ktorí 
hľadajú jednoduché a trans-

parentné riešenie s garanciou 
spoľahlivej dodávky.

FLEXIE vám tak umožní ušetriť 
tisícky eur ročne nielen výhod-
ným nákupom elektriny a plynu, 
ale aj úsporou distribučných 
nákladov.

Ponúkame možnosť komplexného nákupu elektriny aj 
zemného plynu a poskytujeme podporné energetické služby, 
ktorými uľahčujeme vaše podnikanie.



REFERENCIE
Sme stabilným 
dodávateľom energií už 
10 rokov a pri svojich 
klientoch stojíme 
v každej situácii. 
O našom prístupe 
najlepšie vypovedajú 
skúsenosti našich 
dlhoročných zákazníkov.

 Výhodné ceny a dodávka elektriny aj plynu bez 
starostí. To je pre mňa ELGAS už niekoľko rokov. 

Všetko funguje a ja sa môžem naplno venovať našej výrobe 
v pekárni.

Fine Bakery
Karol Kirschner,
majiteľ pekárne v Bratislave

 Naša cukrárenská výroba je závislá od 
spoľahlivého výkonu elektrických pecí, preto je 

pre nás dodávka energií veľmi dôležitá. V tomto sa úplne 
spoliehame na ELGAS a doteraz sa nám naša dôvera vždy 
vyplatila.

VITÁLOS zákusky
Igor Nagy,
cukrárenská výroba

 Som rád, ak mám oproti sebe dodávateľa, ktorý 
nielen rozumie potrebám firiem, ale zároveň ma 

včas upozorní aj na dôležité termíny či zákonné povinnosti. 
V ELGAS-e takéhoto partnera mám už niekoľko rokov.

TPD elektropredajne
Miroslav Novák,
facility manager prevádzok v Bratislave a vo Zvolene

DODÁVAME
ENERGIU
VÁŠMU
PODNIKANIU

ELGAS, s.r.o.
Zákaznícka podpora Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava,
tel.: +421 2 3268 3800, e-mail: ponuky@elgas.sk

Sídlo Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, 
tel.: +421 2 3268 3800

www.elgas.sk


