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Poskytovateľ komplexných
energetických služieb
a spoľahlivý dodávateľ
elektriny a plynu.
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Enel v našom regióne
Slovenské elektrárne
Slovenské elektrárne, a.s., spoločnosť skupiny Enel, je najväčším výrobcom elektrickej
energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe. Spoločnosť
tiež vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu.
Disponuje hrubým výkonom 5 739 MWe a má ideálny výrobný mix – jadro, vodu
a klasické zdroje. Firma v roku 2013 až 89% dodanej elektriny vyrobila bez emisií
skleníkových plynov – najmä využitím vody a jadra. Zamestnáva takmer 5 200 ľudí.

SE Predaj
Stopercentná dcéra Slovenských elektrární bola založená v roku 2009. Klientom
poskytuje komplexné energetické služby a predáva elektrinu a plyn.

*Údaje sú aktuálne k 30. septembru 2013.

Prinášame projekty zarucených
ˇ
energetických služieb (EPC) pre
súkromný a verejný sektor
Zabudnite na starosti spojené so spotrebou energií a ušetrite s nami na osvetlenie,
kúrenie, chladenie a iné technológie spotrebúvajúce energie. Ponúkame efektívne,
ekologické a na mieru šité riešenia s veľkou úsporou energií.

Ručíme za úspory energií nami navrhnutého technického
riešenia. Účet za vyššiu ako projektovanú spotrebu
elektriny nového technického riešenia zaplatíme my.

Výhody zarucených
energetických služieb (EPC)
ˇ
pre našich klientov:
Dodávka elektriny, plynu
a tepla

Zaručené úspory
energií

Energetická optimalizácia
budov, zatepľovanie
a regulácia

Výstavba na kľúč,
prevádzka a údržba

Komplexný manažment
osvetľovacích sústav od
plánovania až po realizáciu

Moderné a efektívne
technológie za cenu
starých

Poradenstvo

Výhodné
financovanie

Nové technológie spláca klient cez úspory
na výdavkoch za energie.

Zarucené
ˇ energetické služby
Základným princípom zaručených energetických služieb (EPC) je splácanie realizovaného projektu
z dosiahnutých úspor nákladov na energie. Realizáciu projektov preberá pecializovaná spoločnosť
poskytujúca energetické služby (ESCO). Náklady spojené s investíciou a náklady na služby spláca
klient z dosiahnutých úspor z prevádzkových nákladov po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Zmluva o energetických službách sa uzatvára na dobu nevyhnutnú na splatenie investície, na
3 až 15 rokov. Spoločnosť poskytujúca energetické služby (ESCO) vystupuje voči klientovi ako
jediná zmluvná strana a preberá riziká spojené so zavádzaním, prevádzkou a údržbou úsporných
technológií a iných opatrení. Zároveň ručí za zmluvné úspory energií.

Modernizujte z úspor
Motivacnými
ˇ
faktormi sú
Napäté fi remné a verejné rozpočty, silný tlak na znižovanie nákladov a zvyšovanie
efektívnosti
Nevyhnutná modernizácia zastaraných a neefektívnych technológií (kúrenie,
chladenie, svietenie a iné)
Klesajúca hodnota neefektívnych a neekologických aktív a súčasne nárast záväzkov
vyplývajúcich z prevádzky takýchto budov a technológií
Európska a národná legislatíva s dôrazom na zvyšovanie efektívnosti, znižovanie
energetickej náročnosti a celkovú ekologizáciou verejného a súkromného sektora

‚
Energetická efektívnost je
Najefektívnejší a najekologickejší zdroj energie
Poistka proti rastúcim cenám energií a ostatným nákladom súvisiacich so
spotrebou energií
Udržateľné a rentabilné manažérske rozhodnutie

‚
Kde môžete šetrit ?

Energetická optimalizácia
budov, zatepľovanie,
kúrenie, vzduchotechnika

Verejné a priemyselné
osvetlenie

Znižovanie spotreby energií
a celkových prevádzkových
nákladov

Tepelné a vodné
hospodárstvo

Kombinácia rôznych
projektov s cieľom dosiahnutia
lepšieho celkového výsledku

Verejné osvetlenie
Komplexné riešenie projektu od plánovania cez realizáciu až po údržbu.

Modernizácia verejného osvetlenia
s nulovými nárokmi na finančné
zdroje klienta

Základným princípom projektu modernizácie je splácanie realizovanej
rekonštrukcie z preukázaných a zaručených úspor energií. Všetky náklady
spojené s investíciou a náklady na službu verejného osvetlenia spláca klient
z dosiahnutých úspor z prevádzkových nákladov po dobu trvania zmluvného
vzťahu.

Inštalácia
verejného
osvetlenia

Splácanie
z úspor energie

Úspora
zákazníka

Výhody
Vypracovanie projektu

Výpočet úspor a návratnosti
úsporným osvetlením
a zvýhodnenou dodávkou
energií

%

Úspora na energiách
50-80 %

0€

Žiadne investičné
náklady

Prepočet najlepšieho
finančného modelu s
určením mesačných splátok

Splátky uhrádzané z
vygenerovanej úspory

Vysoká kvalita, záruka na
svietidlá 5 a viac rokov

Správa a údržba
osvetlenia počas doby
trvania zmluvy

€

Verejné osvetlenie
Komplexné riešenie projektu od plánovania cez realizáciu až po údržbu.

Mesto, obec

SE Predaj
Generálny dodávateľ (ESCO*)
Garantuje projekt a vypočítané úspory
Zabezpečuje financovanie
Dodáva elektrinu

Technologický partner a miestna firma
Dodávateľ technológie
Zabezpečuje projektový inžiniering
Poskytuje všetky potrebné certifikáty a referencie
Zabezpečuje montážne práce
Je zodpovedný za riadenie, prevádzku a údržbu verejného osvetlenia

Viditeľný rozdiel

Pred inštaláciou nového osvetlenia

0%

25 %

50%

75%

Po inštalácii nového osvetlenia

100%

PRED
PO / rok 1 - 15
PO / rok 15 - 25

*Spoločnosť poskytujúca energetické služby (ESCO – Energy Service Company)
**Zaručené energetické služby (EPC – Energy Performance Contracting)

Úspory zákazníka
Splátka EPC**
Energie + Prevádzka a Údržba

Interiérové LED lineárne osvetlenie
Komplexné riešenie projektu od plánovania cez realizáciu až po údržbu.

Modernizácia interiérového osvetlenia
s nulovými nárokmi na finančné
zdroje klienta
Základným princípom projektu modernizácie je splácanie realizovanej
rekonštrukcie z preukázaných a zaručených úspor energií. Všetky náklady
spojené s investíciou a náklady na službu interiérového osvetlenia spláca
klient z dosiahnutých úspor z prevádzkových nákladov po dobu trvania
zmluvného vztahu

Inštalácia
úsporného
osvetlenia

Splácanie
z úspor energie

Úspora
zákazníka

Výhody
Prepočet najlepšieho
finančného modelu s
určením mesačných splátok

Vypracovanie
svetlo-technického
projektu
Výpočet úspor a návratnosti
úsporným osvetlením
a zvýhodnenou dodávkou
energií

Splátky uhrádzané z
vygenerovanej úspory

%

Úspora na energiách
50-80 %

0€

Žiadne investičné
náklady

Správa a údržba
osvetlenia počas doby
trvania zmluvy

Centralizované
riadenie

Sledovanie spotreby
(aktuálne a historicky)

€

Vysoká kvalita, záruka na
svietidlá 5 a viac rokov

Aplikácie osvetlenia

Priemysel

Školy

Sklady

Šport

Kancelárie

Obchody

Interiérové LED lineárne osvetlenie
Komplexné riešenie projektu od plánovania cez realizáciu až po údržbu.

Zákazník

SE Predaj
Generálny dodávateľ (ESCO*)
Garantuje projekt a vypočítané úspory
Zabezpečuje financovanie
Dodáva elektrinu

A-solutions s.r.o.
Dodávateľ technológie osvetlenia a inteligentného riadenia
Zabezpečuje projektový inžiniering
Poskytuje všetky potrebné certifikáty a referencie
Zabezpečuje montážne práce
Zodpovedá za riadenie, prevádzku a údržbu osvetlenia

Viditeľný rozdiel

Pred inštaláciou nového osvetlenia

0%

25 %

50%

75%

Po inštalácii nového osvetlenia

100%

PRED
PO / rok 1 - 5
PO / rok 5 a viac

*Spoločnosť poskytujúca energetické služby (ESCO – Energy Service Company)
**Zaručené energetické služby (EPC – Energy Performance Contracting)

Úspory zákazníka
Splátka EPC**
Energie + Prevádzka a Údržba

‚
‚
Ponuka pre vel koodberatelov

Stanovenie
ceny elektriny*
Fixná cena

Indexovaná cena

dohodnutá vopred
na každý rok dodávky

viazaná na energetickú burzu PXE
(tzv. koeficient)

Vhodná pre spoločnosti, ktoré:
nemajú odborníka na energetiku
plánujú náklady s výrazným časovým
predstihom
Výhody:
fixácia cenových rizík
plánovanie budúcich nákladov
Dĺžka zmluvného vzťahu:
1 rok / 2 roky
Pri fixácii ceny na dlhšie ako 1 rok:
výhodnejšia cena
dlhodobá predikcia nákladov
úspora nákladov na obstarávanie

Vhodná pre väčšie spoločnosti, ktoré:
majú odborníka na energetiku

Výhody:
flexibilita v nákupe energií
rozloženie cenového rizika
Dĺžka zmluvného vzťahu:
1 rok – 5 rokov
Pri fixácii ceny na dlhšie ako 1 rok:
výhodnejší koeficient
možnosť ovplyvniť cenu počas trvania
zmluvného obdobia
úspora nákladov na obstarávanie

Ponuka šitá na mieru
individuálne platobné
podmienky

individuálne
tolerančné pásma

bonusy pri upresnení
spotreby

komunikácia cez
webportal

Združená dodávka elektriny a plynu

Jeden dodávateľ
jednoduchšia komunikácia

Jeden dodávateľ
menšia administratívna náročnosť

Dodatočná zľava
z ceny elektriny a plynu

* Celková cena elektriny sa skladá z ceny komodity − tzv. silovej elektriny a z ceny za distribúciu elektriny. Dodávateľ určuje iba cenu silovej
elektriny. Distribučné poplatky stanovuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy a každý dodávateľ ich účtuje rovnako.

‚
Ponuka pre malých a stredných odberatelov

Stanovenie
ceny elektriny*
Jednotarif

Dvojtarif

jednotná cena elektriny
počas celého dňa

cena elektriny je počas dňa rozdelená
na vysoký tarif (VT) a nízky tarif (NT )

pre zákazníkov s jednozmennou
prevádzkou

pre zákazníkov s viaczmennou
prevádzkou alebo s elektrickým
kúrením a prípravou TÚV

Doba trvania
zmluvy:
Na dobu neurčitú

Na dobu určitú

(1 rok alebo dlhšie)

Výhody zmluvy na dobu neurčitú:

Výhody fixácie ceny na dlhšie ako 1 rok:

bez viazanosti
flexibilita
úspora nákladov na výber
dodávateľa

lepšia cena
dlhodobá predikcia nákladov
úspora nákladov na výber
dodávateľa

Ponuka šitá na mieru
individuálne platobné podmienky

komunikácia cez webportal

Združená dodávka elektriny a plynu

Jeden dodávateľ
jednoduchšia komunikácia

Jeden dodávateľ
menšia administratívna náročnosť

Dodatočná zľava
z ceny elektriny a plynu

Dodávame aj domácnostiam
lepšia cena oproti tradičným dodávateľom
spoľahlivý, férový, overený dodávateľ
individuálny prístup ku každému zákazníkovi
zmena dodávateľa bez starostí − všetko vybavíme za zákazníka
bez viazanosti

* Celková cena elektriny sa skladá z ceny komodity − tzv. silovej elektriny a z ceny za distribúciu elektriny. Dodávateľ určuje iba cenu silovej
elektriny. Distribučné poplatky stanovuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy a každý dodávateľ ich účtuje rovnako.

‚
‚
Ponuka pre velkých a stredných odberatelov
Zákazníci so spotrebou plynu nad 633 MWh (60 000 m3) – tarifa S a V.

Stanovenie
ceny plynu
Fixná cena

Indexovaná cena

dohodnutá vopred na každý
rok dodávky

viazaná na energetickú burzu EEX
(tzv. koeficient)

Vhodná pre spoločnosti, ktoré:
majú odborníka na energetiku
plánujú náklady s výrazným časovým
predstihom
Výhody:
fixácia cenových rizík
plánovanie budúcich nákladov
Dĺžka zmluvného vzťahu: 1 − 2 roky
Výhody fixácie ceny na dlhšie ako 1 rok:
výhodnejšia cena
dlhodobá predikcia nákladov
úspora nákladov na obstarávanie

Vhodná pre väčšie spoločnosti, ktoré:
nemajú odborníka na energetiku
Výhody:
flexibilita v nákupe energií
rozloženie cenového rizika
Dĺžka zmluvného vzťahu: 1 − 5 rokov
Výhody fixácie ceny na dlhšie ako 1 rok:
výhodnejší koeficient
možnosť ovplyvniť cenu počas trvania
zmluvného obdobia
úspora nákladov na obstarávanie

Vyhodnotenie reálneho
objemu dodávky voči plánu

ˇ pásmo
Tolerancné

stanovenie fixného percenta, o ktoré sa
reálne odobraté množstvo plynu môže
líšiť od zazmluvneného množstva
ročné vyhodnocovanie

Odkup & Dokup

ak sa reálna spotreba líši od plánovanej,
rozdiel dokúpime alebo odkúpime od
zákazníka
mesačné vyhodnocovanie

Združená dodávka elektriny a plynu

Jeden dodávateľ
jednoduchšia komunikácia

Jeden dodávateľ
menšia administratívna náročnosť

Dodatočná zľava
z ceny elektriny a plynu

‚
Ponuka pre malých odberatelov
Zákazníci so spotrebou plynu do 633 MWh (60 000 m3) – tarifa M1 – M4.

Stanovenie
ceny plynu

Fixná cena plynu
dohodnutá vopred na každý rok dodávky

Doba trvania
zmluvy:

Na dobu neurčitú
Výhody zmluvy na dobu neurčitú:

bez viazanosti
flexibilita
úspora nákladov na výber
dodávateľa

Na dobu určitú

(1 rok alebo dlhšie)
Výhody fixácie ceny na dlhšie ako 1 rok: *

lepšia cena
dlhodobá predikcia nákladov
úspora nákladov na výber
dodávateľa

Združená dodávka elektriny a plynu

Jeden dodávateľ
jednoduchšia komunikácia

Jeden dodávateľ
menšia administratívna náročnosť

*možné pre zákazníkov s ročnou spotrebou nad 100 MWh

Dodatočná zľava
z ceny elektriny a plynu

SE Predaj, s.r.o.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
Telefón:
0850 555 999
Web:
www.sepredaj.sk
Email:
info@sepredaj.sk

