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KTO SME? 
ELGAS patrí už viac ako 10 rokov medzi významných dodávateľov elektrickej 
energie a zemného plynu na Slovensku. V súčasnosti poskytujeme naše služby 
viac ako 2 300 spokojným klientom. Primárne sa zameriavame na dodávky elek-
triny a plynu pre firmy, podniky a organizácie. Ako prví na Slovensku sme našim 
zákazníkom priniesli združenú dodávku plynu a elektriny.

ELGAS je členom skupiny GGE, ktorá je od roku 2015 súčasťou britského inves-
tičného fondu Infracapital. Vďaka tomuto spojeniu realizujeme úspešný rozvoj 
a rast na trhu.

DÔVODY, PREČO SI NÁS VYBRAŤ

 Stabilita
 
 Viac než 10-ročné skúsenosti 

na slovenskom trhu a pre-
verená stabilita zabezpečia 
kontinuálne dodávky energie, 
na ktoré sa môžu naši klienti 
spoľahnúť. Ak sa vyskytne 
akýkoľvek problém, zákaz-
ník má istotu, že ho budeme 
okamžite riešiť.

 Výhodná cena
 
 Dlhoročné skúsenosti a fle-

xibilná štruktúra firmy nám 
umožňujú ponúknuť služby 
za výhodnejšie ceny.

 Úspora energie
 
 Naše služby vám prinesú 

reálnu výhodu v podobe ušet-
renej energie a v konečnom 
dôsledku aj v úspore firem-
ných nákladov.

 Ľudskosť
 
 Vyznávame individuálny 

prístup k zákazníkom. U nás 
sa rozprávate s konkrétnym 
človekom, ktorý vás vypočuje 
a snaží sa vám pomôcť.

ZELENÝ ELGAS
Na zlepšovaní životného prostredia nám záleží. V skupine 
GGE prevádzkujeme jeden z najväčších zdrojov vysokoúčinnej 
kombinovanej výroby elektriny a tepla na Slovensku. 

V roku 2019 sme ako skupina vyrobili viac ako 215 GWh zelenej 
energie.



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

 

NAŠI SPOKOJNÍ KLIENTI
PLYN

TEPLÁREŇ 

Považská Bystrica, s.r.o. 

SOUTHERM, s. r. o.

Bytkomfort, s.r.o. 

Snina Energy, s. r. o. 

INTOCAST Slovakia a.s. 

Enerbyt s.r.o.

Slovenská Grafia, a.s.

SPINEA, s.r.o.

Energetika Sereď, s.r.o.

ELEKTRINA

SKC foundry s. r. o.

Thyssenkrupp rothe erde 

Slovakia, a.s. 

Slovenská Grafia a.s.

EMKOBEL, a.s.

SITEM SLOVAKIA, spol. s r. o. 

Danfoss Power Solutions a.s. 

PPS Group a.s.

Foxconn Slovakia, spol. s r.o. 

GRAFOBAL, a.s.

MOPS PRESS, s.r.o.

ELGAS V KOCKE

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



Podnikový
energetik

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
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ZABEZPEČUJEME NIELEN ENERGIE
Súčasťou nášho portfólia sú okrem energií aj energetické služby. 
Balík služieb Podnikový energetik zastreší všetko potrebné ohľa-
dom energií vo vašej firme. 

Vyskúšajte naše produkty a vyhnite sa zbytočným sankciám! 
S Podnikovým energetikom navyše zvýšite bezpečnosť, šetríte čas 
a peniaze.


