
VŠETKO O ENERGII
S MINIMOM 
ENERGIE

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.

 Využívame najmä sledovanie priebehu odberu, 
vďaka čomu vieme ustriehnuť dodržanie 

zmluvných hodnôt ale i prijímať opatrenia na strane 
regulácie. Šetríme tak nemalé náklady a z úspor 
následne vieme spolufinancovať modernizáciu hotela. 
Klientska zóna je non stop prístupná bez potreby niekoho 
kontaktovať, čo mi maximálne vyhovuje.

Ambróz Horváth
KRÁLIKY, spol. s r.o.
konateľ

 Klientsku zónu využívam najmä pred uzávierkou, 
keď si rýchlo potrebujem stiahnuť údaje a 

pripraviť potrebné odhady nákladov. Netreba nikam volať, či 
vypisovať, čo mi výrazne uľahčuje moju prácu.

Ing. Kristína Gašparová
COLAS Slovakia, a.s.
nákupca

 Na aktuálny prehľad o platbách a zároveň 
priebehu spotreby sú pre nás v oblasti 

energetiky kľúčové vstupy. Klientska zóna nám umožňuje 
bezproblémový prístup k nim, čo nám poskytuje potrebný 
komfort v naväzujúcich činnostiach na našej strane. Určite 
je to cesta pre všetkých, ktorí chcú poznať objektívny stav 
v spotrebe energií na podnikanie.

Viliam Kováčik
Motor-Car Zvolen s.r.o.
konateľ

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 Klientska 
zóna



Údaje o vašej  
spotrebe  

v konkrétnom  
odbernom mieste

Vizualizácie  
priebehu spotreby 

s identifikáciou
  maximálneho 

 odberu

Faktúry,
zrealizované

platby a preddavky

HĽADÁTE ĎALŠIE DÔVODY PRE VYUŽÍVANIE 
KLIENTSKEJ ZÓNY?
 
Vyskúšajte Klientsku zónu a objavte množstvo ďalších výhod, ktoré vám toto 
online riešenie ponúka. 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Získate okamžitý prehľad o nových dokumentoch, ktoré pribudli od 
vášho posledného prihlásenia.

Môžete si vytlačiť kópie vašich faktúr, kedykoľvek to budete 
potrebovať. Všetky faktúry máte dostupné online a pripravené na 
tlač.

Exportujete dáta z priebehu merania odberu, nech ste kdekoľvek.
Takto získate dokonalý prehľad o všetkých vašich meraniach a máte 
ich vždy po ruke.

Nastavíte si e-mailové notifikácie na nové dokumenty a údaje. 
Neunikne vám už žiadna dôležitá informácia týkajúca sa faktúr, 
kapacít či odpočtov.

Máte možnosť využiť tím zákazníckej podpory, ktorý vám vždy rád 
odpovie na otázky či požiadavky súvisiace s plnením zmluvy.

S NAMI MÁTE 
DOKONALÝ PREHĽAD

NONSTOP PREHĽAD  O ENERGIÁCH 
Získajte okamžitý prehľad o všetkom,  čo súvisí s dodávkou vašej 
energie.  K svojim údajom budete mať individuálny prístup cez web v 
chránenom prostredí klientskej zóny.

PÁR KLIKOV  A STE V OBRAZE 
Nič nie je jednoduchšie ako využívať klientsku zónu. Všetko, čo po-
trebujete vedieť, zistíte pár klikmi z pohodlia  obývačky alebo z vašej 
kancelárie. Stačí vám aj mobil.
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Čo nájdete 
v Klientskej 

zóne?

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

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

VYSKÚŠAJTE KLIENTSKU 
ZÓNU HNEĎ TERAZ!

Výhody Klientskej zóny môžu využívať všetci naši klienti. Jej 
používané je skutočne jednoduché a intuitívne! Neveríte? Pre-
svedčte sa. Stačí, ak nám pošlete vyplnený kontaktný formulár 
a my sa vám následne ozveme. 

V hlavnom menu si jednoducho
vyberiete, čo potrebujete vyriešiť.

Po prihlásení sa vám zobrazia
informácie o vašej spoločnosti.

Vďaka notifikáciám máte vždy prehľad 
o vašich faktúrach,kapacitách a odpočtoch.

V časti správy získate prehľad
o všetkých novinkách.

Na prvý pohľad zistíte aké faktúry
boli vygenerované alebo stornované
od posledného prihlásenia.

Vo Faktúrach zistíte, ktoré sú
pred prípadne po splatnosti.

VÁŠ SPOĽAHLIVÝ DODÁVATEĽ ENERGIE

Výhodná cenaStabilita Úspora energie Ľudskosť

ŠETRITE 
ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE
Klientska zóna je 
šetrná k prírode. 

Všetky informácie 
nájdete online.

Bez toho, aby ste 
museli niečo tlačiť.

Klientska 
zóna


