Tlačová správa

Slovakia Energy ponúkne elektrinu aj zemný plyn lacnejšie
ako dominantní dodávatelia
Bratislava, 4. decembra 2017 – Spoločnosť Slovakia Energy, najväčší alternatívny
dodávateľ elektriny a plynu na Slovensku, zverejnila svoj cenník na rok 2018. Cena
silovej elektriny sa zvyšuje v priemere o 15 percent, plyn o necelé štyri percentá.
Súčasní i noví zákazníci z domácností budú mať napriek tomu aj v budúcom roku
nižšie ceny silovej elektriny až o viac ako 16 % a v prípade zemného plynu až o 34 %
ceny ako dominantní dodávatelia. Spoločnosť potvrdzuje, že naďalej bude dodávať
cenovo výhodnejšie energie než dominantný dodávateľ a zákazníci tak ušetria podľa
výšky spotreby až desiatky eur ročne pri malých spotrebách elektriny a plynu až
po tisícky pri veľkých spotrebách plynu.
Elektrina
Slovakia Energy reaguje na vývoj ceny na trhu a zvyšuje ceny silovej elektriny pre
domácnosti na rok 2018 v priemere okolo 15 % v závislosti od tarify a distribučného územia.
V porovnaní s dominantnými dodávateľmi elektriny (ZSE, SSE a VSE) budú v budúcom roku
ceny silovej elektriny pre domácnosti od Slovakia Energy nižšie v priemere o viac ako 5 %.
Rovnaké zmeny sa týkajú aj zákazníkov kategórie malý podnik so spotrebou do 30
MWh/rok.
Napríklad pri sadzbe DD5, ktorá je pre priamovýhrevné vykurovanie, zákazníci Slovakia
Energy z domácností pri ročnej spotrebe 25 MWh ušetria na silovej elektrine viac ako 100
eur.
„Slovakia Energy bude aj v budúcom roku súčasným a novým zákazníkom garantovať
cenovú výhodnosť oproti dominantnému dodávateľovi. V niektorých prípadoch bude naša
ponuka dokonca o viac než 16 % cenovo výhodnejšia oproti dominantnému dodávateľovi,“
hovorí Jiří Písařík, konateľ Slovakia Energy.
Plyn
K miernemu nárastu ceny dochádza pri zemnom plyne, pre domácnosti na rok 2018
v priemere o menej ako 4 % v závislosti od tarify. Pri Tarife 1 pre užívateľov plynu na varenie
sa dokonca cena nezmení vôbec. V porovnaní s dominantným dodávateľom plynu (SPP)
budú v budúcom roku ceny plynu-komodity od Slovakia Energy nižšie v Tarifách 1 až 4
o viac ako 3 %, pri vyšších spotrebách v Tarife 5 až 8 dokonca takmer o 35 %.
Spoločnosť rovnako upraví cenu plynu pre malé a stredné firmy podobne ako
pri domácnostiach.
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O spoločnosti Slovakia Energy
Spoločnosť Slovakia Energy pôsobí na slovenskom trhu od roku 2007, a to najprv ako alternatívny dodávateľ
energií pre malé a stredné firmy, v roku 2009 potom začala dodávať elektrinu aj domácnostiam. Svojim
zákazníkom garantuje nielen výhodnejšie ceny elektriny a plynu o 8 až 10 % oproti dominantnému dodávateľovi,
ale tiež špičkovú zákaznícku starostlivosť založenú na osobnom prístupe a skúsenostiach profesionálne
vyškoleného tímu. V roku 2013 sa Slovakia Energy stala jednotkou medzi alternatívnymi dodávateľmi elektriny
a plynu na Slovensku. Svoje služby v súčasnosti poskytuje viac ako 225 700 zákazníkom.
Slovakia Energy tvorí spoločne so spoločnosťami Bohemia Energy, Comfort Energy Europe Easy Energy
a X Energie energetickú skupinu Bohemia Energy, najväčšie zoskupenie alternatívnych dodávateľov energií
na území Slovenska a Českej republiky.

