ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Z ENERGETICKÉ SOUTĚŽE 21.7.2016
Potvrzené vystoupení Velké Británie z Evropské unie společně s nepokoji v Turecku způsobují výkyvy cen energií na
energetických burzách. Trh zemního plynu je k těmto otřesům senzitivnější než trh s elektřinou. I přes tuto nepříznivou
situaci jsme pro Vás dokázali zajistit velmi výhodné ceny obou komodit. V energetické soutěži pro elektřinu se podařilo zajistit ve vysokých tarifech D25d, D35d, D45d a D56d dokonce výhodnější ceny než v uplynulé energetické soutěži.
Stejně tak pro zemní plyn se podařilo získat ještě výhodnější ceny než v minulosti.

VÝSLEDKY ENERGETICKÉ
SOUTĚŽE Z 21.7.2016
Do energetické soutěže pro komoditu
elektřina
se
zapojilo množství
dodavatelů, kteří svými příhozy stlačili
ceny na velmi atraktivní úroveň.
Ceny za jednotlivé sazby elektřiny
jsou uvedeny v horní tabulce vpravo.
Zajistili jsme pro vás také výhodné
ceny plynu, které jsou uvedeny ve
spodní tabulce vpravo.
Zajistěte si co nejdříve výhodné
ceny elektřiny a plynu na další 2 roky
a případný další růst cen za energie
vás neohrozí. Využijte výhodných cen
energií s nízkým měsíčním poplatkem
a dvouletou garancí.

Elektřina

Vysoký tarif

Nízký tarif

D01d, D02d

1 063 Kč

není

D25d

1 221 Kč

741 Kč

D35d

1 221 Kč

961 Kč

D45d

1 221 Kč

961Kč

D56d

1 221 Kč

961 Kč

Uvedené ceny jsou konečné ceny za dodávky za MWh bez DPH. Měsíční poplatek 50 Kč bez DPH.

Odběr plynu/rok

Cena plynu za MWh

Měsíční poplatek

0,1 - 1,89 MWh

700 Kč

5 Kč

1,9 - 7,59 MWh

640 Kč

30 Kč

7,6 a více MWh

640 Kč

100 Kč

Uvedené ceny jsou konečné ceny za dodávky za MWh bez DPH. Měsíční poplatek uveden bez DPH.

ENERGETICKÉ SOUTĚŽE NADÁLE VYKAZUJÍ 30% ÚSPORU
“Přestože se ceny zemního plynu
i elektřiny na energetických burzách
již odrazily od svého dna a u elektřiny
zaznamenaly nárust z 20 eur na téměř
30 eur za MWh, domácnosti mohou
zapojením do energetické soutěže
stále výrazně ušetřit. Dokazují to
i soutěže realizované v obcích Orlovice
a Hovorany, kde domácnosti v průměru

ušetřily více než 30 % svých výdajů za
energie.“ komentuje situaci na trhu
marketingový analytik společnosti
Terra
Group,
David
Otoupalík.
Dodává však, že výhodná situace již
nemusí trvat dlouho a domácnosti
by se zapojením do soutěže neměly
otálet, pokud chtějí tyto výhodné sazby
energií získat.

PRAŽSKÉ DIVADLO NA VINOHRADECH SE ZAPOJILO DO ENERGETICKÉ SOUTĚŽE

Pražské Divadlo na Vinohradech
se na konci měsíce června zapojilo

tel.: 533 101 335

do energetické soutěže. Hlavním
motivem k účasti v soutěži byly vysoké
náklady na provoz budovy z hlediska
energií. Divadlo, jehož ředitelem je
úspěšný herec Tomáš Töpfer, mělo
za cíl získat výhodnější podmínky
odběru elektřiny i plynu. Organizátor
energetické
soutěže,
společnost
Terra Group, zařadila tento subjekt

info@terragroup.cz

do tzv. soutěže Na míru. Zájem
dodavatelů o prestižního odběratele se
zvučným jménem byl velký a snížení
ceny obou dodávaných komodit bylo
velmi výrazné. Roční úspora divadla
bude díky zapojení do soutěže činit
380 tisíc Kč za elektrickou energii a
240 tisíc Kč za plyn. Vedení divadla po
takovém výsledku neskrývalo nadšení.

www.terragroup.cz

PROJEKT OBEC OBČANŮM
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY A ZÁJEMCE
Ceny energií dosažené v poslední
energetické soutěži můžeme nyní
nabídnout i vám. Máte tedy jistotu
výhodných podmínek bez jakéhokoli
čekání.
Nejjednoduší způsob, jak tyto
podmínky získat, je přihlásit se
na
www.obecobcanum.cz
nebo

telefonicky na čísle koordinátora
pro vaši obec. Telefonní číslo je
uvedeno ve spodní části této zprávy.
Po přihlášení pro vás zajistíme zcela
zdarma všechny úkony u stávajícího
i nového dodavatele a k nejbližšímu
termínu obdržíte novou smlouvu
potvrzující garanci zajištěných cen na
další 2 roky.

OVĚŘENÝ DODAVATEL
Do našich soutěží se zapojují
dominantní i alternativní dodavatelé.
Ještě před tím, než dodavatele
zařadíme do energetické soutěže,
ověřujeme jeho spolehlivost a kvalitu.
Také díky tomu garantujeme vysokou
úroveň energetické soutěže, díky které
můžete ušetřit významné prostředky
za dodávky elektřiny a plynu.

OBEC ORLOVICE USPOŘILA NA ENERGIÍCH 445 623 KČ.
ZAPOJILA SE DO ENERGETICKÉ SOUTĚŽE
Energetická soutěž byla pořádána
v rámci projektu Obec Občanům
a jejím cílem bylo snížit občanům
výdaje za elektřinu a plyn. Do projektu
se v Orlovicích zapojilo celkem
24 domácností a 5 podniků s 56
odběrnými místy. Zapojení občané
dosáhli značné úspory. Celková

Erb obce Orlovice

úspora zapojených objektů za dobu
zasmluvnění (2 roky) činí 445 623 Kč.
Průměrně tedy jeden odběratel za
dobu trvání smlouvy ušetří 7 957 Kč.
V zastupitelstvu obce i mezi
domácnostmi
vládne
velká
spokojenost s výslednou úsporou.

CENY PLYNU NA BURZE V DŮSLEDKU MEZINÁRODNÍCH UDÁLOSTÍ KOLÍSAJÍ.
DOMÁCNOSTI VŠAK STÁLE MOHOU ZÍSKAT VÝHODNÉ SAZBY
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Průměrné tržní ceny a ceny z energetických soutěží se zpožděním
kopírují vývoj cen na komoditní
burze, protože jsou na nich přímo
závislé. Kvůli zpoždění nástupu cen
pro koncové odběratele však domácnosti stále mohou získat výhodné sazby za odběr zemního plynu. Je tedy
ideální čas zajistit si je před dalším
zdražováním.
Graf znázorňuje vývoj ceny plynu
v korunách za MWh v uplynulých
12 měsících. Oranžová křivka
znázorňuje vývoj cen na komoditní
burze. Černá křivka vykresluje vývoj
průměrných tržních cen pro koncové
odběratele. Červená křivka znázorňuje cenu plynu pro koncové odběratele
vysoutěženou
v
energetických
soutěžích. Ta se dlouhodobě drží
výrazně pod průměrnou tržní cenou.

VÁŠ KOORDINÁTOR:
tel.: 533 101 335
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