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OPTIMALIZUJTE NÁKLADY 
NA ENERGIU 

PRINÁŠAME VÁM SLUŽBY OPTIBASIC 
A OPTIPLUS, KTORÉ VÁM MÔŽU UŠETRIŤ 
AŽ TISÍCE EUR ROČNE ZA POPLATKY ZA 
DISTRIBÚCIU. 
Hlavným cieľom oboch produktov 
je optimalizácia platieb za odber 
elektriny vo vašom odbernom 
mieste. Zjednodušene ide o 
ozdravenie, respektíve vylade-
nie jednotlivých distribučných 
parametrov, ktoré zaznamená-
vajú moderné elektromery počas 
celého dňa, a ich porovnanie so 
zmluvne dohodnutými hodnotami. 
V prvom rade preveríme vaše 
aktuálne rezervované kapacity 

a podľa potreby upravíme ich 
výšku. Následne analyzujeme do-
dávku jalovej energie do distribuč-
nej siete spôsobenú nedodržaním 
účinníka. Vyhodnotíme, aké úspory 
je možné dosiahnuť, a navrhneme 
vám aj konkrétne riešenia na ich 
realizáciu. Čím dlhšie obdobie 
vieme spätne vyhodnotiť (ideálne 
12 mesiacov), tým budú nami 
navrhnuté opatrenia presnejšie 
a efektívnejšie.

PÔSOBÍ VAŠA FAKTÚRA NA PRVÝ POHĽAD 
ZLOŽITO A ČASTO SA V NEJ ORIENTUJETE LEN 
S VEĽKOU NÁMAHOU?
My vám pomôžeme identifikovať možnosti na zníženie nákladov, ktoré 
vynakladáte veľakrát zbytočne a ani o tom neviete. Množstvo opatre-
ní môže byť realizovaných bez potreby akejkoľvek investície z vašej 
strany.

Základom je vedieť, ako váš spôsob využívania  elektriny ovplyvňuje výšku 
faktúry. 

Vtedy ste na dobrej ceste znížiť svoje náklady a usporené prostriedky použiť 
inak.  Zo skúseností našich zákazníkov vieme, že medzi najväčšie položky pri fak-
turácii distribučných prirážok patria najmä prekročenia maximálnej a dohodnutej 
rezervovanej kapacity a účinníku.
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Neplaťte viac, ako je potrebné. S OPTIbasic  a OPTIplus získate 
okamžite jednoduchý  a zrozumiteľný obraz  o vašom odbere  aj 
s potenciálom dosiahnuteľných úspor.

OPTIbasic

OPTIplus



OPTIBASIC

RÝCHLA
ANALÝZA

↓

ZROZUMITEĽNÉ 
VYSVETLENIE

↓

PRAKTICKÉ
RIEŠENIA

Na realizáciu budeme potrebovať 
dáta obsiahnuté vo vyúčtovacej 
faktúre. 

 Ak ste náš klient, dáta máme 
k dispozícii a na základe ob-
jednávky už všetko zabezpe-
číme a dodáme vám výstupný 
protokol. 

 Ak vám elektrinu dodáva iný 
dodávateľ, stačí nám ako sú-
časť objednávky  zaslanie ske-
nu vašej vyúčtovacej faktúry 
a o zvyšok sa už postaráme 
my.

Na základe získaných údajov 
pre vás vypracujeme Protokol 
distribučných hodnôt,  v ktorom 
sa ľahko vyznáte aj bez rozsiah-
lych znalostí z oblasti energetiky. 
Vyhodnotíme v ňom charakter 
vášho odberu v oblasti:

 dosiahnutého výkonu a jeho 
porovnania so zmluvnými 
hodnotami,

 zaznamenaného odberu, 
resp. dodávky jalovej energie, 
a porovnania  s tolerovanými 
hodnotami.

V prípade, že niektoré kritérium 
nespĺňa očakávané hodnoty, 
v protokole vám navrhneme súbor 
okamžitých alebo dlhodobých 
opatrení, ktoré je vhodné prijať 
na dosiahnutie optimálneho stavu 
fakturácie vášho odberu. Potenciál 
úspor vyjadríme číselne, aby ste 
mali dokonalú predstavu o tom, 
aké výhodné pre vás môže byť po-
rozumieť faktúre za spotrebovanú 
elektrinu. Samozrejmosťou je po-
moc pri interpretácii zo strany náš-
ho špecialistu, ktorý vám v prípade 
záujmu podrobnejšie vysvetlí obsah 
protokolu a praktické dôsledky.

OPTIbasic odporúčame ako vstupný audit. Prinesie vám dokonalý prehľad o ak-
tuálnom stave a charaktere vášho odberu na základe predchádzajúcich namera-
ných hodnôt a zazmluvnených parametrov na odbernom mieste. 

OPTIBASIC

Celkové škálové hodnotenie 
vášho odberného miesta 

zostavené na základe 
nameraných hodnôt

Teoretická  úspora, 
 dosiahnuteľná pri 

realizácii našich 
odporúčaní

Nami navrhované 
riešenie, vyplývajúce 
 z nameraných 
parametrov

OPTIbasic



OPTIPLUS+ OPTIPLUS+

Služba OPTIplus je vhodná najmä 
v prípade, ak ste sa rozhodli re-
alizovať niektoré  z navrhnutých 
opatrení (inštaláciu kompenzač-
ného alebo dekompenzačného 
zariadenia), prípadne zásadným 
spôsobom meníte doterajší 
spôsob prevádzky  (v dôsledku 
zmeny objemu výroby, spôsobu 
využívania priestorov a objektov 
či sezónnosti). Ak sa rozhodnete 

pre OPTIplus, vypracujeme pre 
vás mesačný report,  v ktorom 
prehľadne graficky vyhodnotíme:

 rezervovanú kapacitu,
 maximálnu rezervovanú 

kapacitu,
 jalový odber, 
 jalovú dodávku, 
 celkovú výšku prirážok.

OPTIMÁLNE ČO NAJSKÔR
U nás máte garanciu, že výsledok vám doručíme  už do 15 dní od 
objednávky. 

V prípade záujmu zabezpečíme aj realizáciu potrebných administra-
tívnych  a technických opatrení, ako napríklad úpravu RK a MRK alebo 
inštaláciu kompenzačného zariadenia.

OPTIplus spočíva v pravidelnom mesačnom vyhodnotení vášho odberu. Vďaka 
tejto službe máte rýchlu spätnú väzbu na prijaté zmeny a môžete podniknúť 
ďalšie kroky na elimináciu nežiaducich stavov a udržanie vašich nákladov na 
elektrinu  v optimálnej línii. 

OPTIplus



CENNÍK

Počet OM OPTIBASIC
Cena bez DPH

OPTIPLUS+
Cena bez DPH/mesiac

1 - 3 345 € 87 €

4 - 6 525 € 147 €

7 - 10 705 € 207 €

11 a viac 771 € + 66 € 
za každé ďalšie OM

225 € +18 € 
za každé ďalšie OM 

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

VÁŠ SPOĽAHLIVÝ DODÁVATEĽ ENERGIE

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

261 mil. EUR 
Tržby

0,6 TWh
Predaná elektrina

3,8 TWh
Dodaný plyn

Výhodná cenaStabilita Úspora energie Ľudskosť



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

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.

 Vďaka OPTIbasic a Protokolu distribučných hodnôt 
sme identifikovali dôvod objavujúcich sa prirážok  

v našich faktúrach. Produkt OPTIbasic nám ukázal, kde 
hľadať riešenie a ako eliminovať vysoké prirážky. ELGAS nám 
zároveň pomohol promptne vyriešiť situáciu, a to sa cení.

Karol Szanyi
project manager 
Slovenská oceliareň Maxa Aichera

 V poslednom období sme vo vyúčtovacích faktúrach 
za elektrickú energiu začali zaznamenávať zvýšené 

poplatky zo strany distribučnej spoločnosti. Rozhodli 
sme sa využiť produkt OPTIbasic a nechali sme si naše 
odberné miesto detailne preveriť. Sľubovali sme si od toho 
identifikáciu príčin zvyšujúcich sa prirážok za distribúciu v 
našej spoločnosti, a to tento produkt splnil do bodky.

Ing. Dalibor Kučík
konateľ
ABAST

 Využitím produktu OPTIbasic sme odhalili všetky 
negatívne javy, ktoré spôsobovali navýšené 

distribučné poplatky na našom odbernom mieste. Protokol 
distribučných hodnôt, ktorý je výsledkom produktu 
OPTIbasic, definoval problém s jalovým odberom. Tento 
nedostatok nás podľa protokolu stál mesačne niekoľko 
stoviek eur.

Ing. Tomáš Šimkovic
konateľ
ŠROTSERVIS


