Zníţme spoločne náklady na energiu pre
naše domácnosti, firmy a spolky.
Poskytovateľ služby
(Organizátor e-Aukcie)
Ľudia sa zdruţujú, aby získali lepšie ceny. Aukcia ako cesta k úsporám…

eCENTRE, a.s.

eCENTRE, a.s.
Spoločnosť eCENTRE, a.s. pôsobí na českom trhu od roku 2006 a je odborníkom
na elektronické aukcie. Prostredníctvom združovania dopytu, nastavovanie technologických
procesov a využitie elektronických aukcií, pomáha znižovať náklady domácnostiam, podnikateľom
aj organizáciám verejnej správy. Svojim klientom už ušetrila cez 1 miliardu korún. Spoločnosť
eCENTRE ponúka klientom úsporu napríklad v oblasti energií, služieb, telekomunikácií a ďalších
položiek. Ako prvé spustila taktiež nový trend, ktorým sú e-aukcie pre domácnosti.

Len pár krokov k úsporám…
1. krok:
2. krok:
3. krok:
4. krok:
5. krok:
6. krok:
7. krok:

Na kontaktnom mieste odovzdáte potrebné podklady.
eCENTRE zozbiera podklady od všetkých domácností / miestnych firiem…
a združí dopyt do elektronickej aukcie (e-Aukcie).
Potom osloví široké portfólio dodávateľov a vyzve ich k účasti v e-Aukcii.
V internetovej Aukčnej sieni sú porovnané ponuky dodávateľov .
eCENTRE porovná Vaše existujúcej ceny s cenou, ktorá vzišla z e-Aukcie.
Ak je cena z e-Aukcie nižšia, ako Vaša existujúca cena, eCENTRE zaistí podpis zmluvy
medzi Vami a víťazným dodávateľom. Máte tak zaistený 100% administratívny servis.
.

Čo je to elektronická aukcia?
Jedná sa v podstate o elektronickú dražbu, v ktorej dodávatelia cez internet znižujú svoje ponuky a
snaží sa tak získať skupinu klientov. Výhodou tohto spôsobu nakupovania je prehľadnosť celého
priebehu nákupu a naviac fakt, že dodávateľ o svojho klienta férovo súťaží.

Podklady potrebné pre zaradenie do e-Aukcie





Kópia zmluvy vrátane prípadných dodatkov a všeobecných obchodných podmienok
(Elektrina / Zemný plyn).
Kópia ročného vyúčtovania (Elektrina / Zemný plyn).
Spojovacie číslo SIPO, prípadne č. bankového účtu pre uvedenie spôsobu platieb záloh.
Podpísaná zmluva medzi eCENTRE a klientom.

V prípade akýchkoľvek dotazov,
prosím, kontaktujte:

Zuzana Jambrichová

obchodný partner eCENTRE
Tel.: +421 911 627 559
E-mail:
zuzana.jambrichova@ecentre.cz

Je účasť v e-Aukcii spoplatnená?
Nie, domácnosti ani firmy nehradia žiadne poplatky. Aukcia je pre Vás úplne ZDARMA!
Aukčný poplatok zaplatí usporiadateľskej firme po ukončení aukcie dodávateľ,
ktorý e-Aukciu vyhrá.

21 TISÍC DOMÁCNOSTÍ
V ROKU 2013
UŠETRILO
210 MILIÓNOV KORÚN.

Viac informácií na www.ecentre.cz

aţ -20 %

Ľudia z 652 miest a obcí v r. 2013
v zdruţených e-Aukciách ušetrili
210 miliónov korún.

CEZ 92 % Z 21 TISÍC
DOMÁCNOSTÍ UŠETRILO
V MINULOM ROKU
VIAC NEŢ 20 % NÁKLADOV
NA ENERGIE.
Harmonogram
13.3.2014 – zber podkladov 9:00-12:00 – malá zasadačka MsÚ Čadca
18.3.2014 – zber podkladov 13:00-16:00 – malá zasadačka MsÚ Čadca
20.3.2014 – zber podkladov 9:00-12:00 – malá zasadačka MsÚ Čadca

Poskytovateľ služby
(Organizátor e-Aukcie)
eCENTRE, a.s.

V prípade akýchkoľvek dotazov,
prosím, kontaktujte:

Zuzana Jambrichová

obchodný partner eCENTRE
Tel.: +421 911 627 559
E-mail:
zuzana.jambrichova@ecentre.cz

Chcete tiež šetriť bez starostí a poplatkov?
Spojte sa s nami a zmeňte pravidlá vo Váš prospech.
ELEKTRONICKÉ AUKCIE S eCENTRE...

Viac informácií na www.ecentre.cz
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