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VAŠ PARTNER NA ENERGIE
Na začátek pár vět o nás:
Naše Firma byla založena v roce 2018. Jako nezávislý energetický poradce se primárně
zaměřujeme na obchodní smlouvy zajišťující dodávku elektřiny a plynu do odběrných míst našich
klientů. Správa a přehled o odběrných místech klienta, v kombinaci s plány a vývojem spotřeby,
nám poskytuje efektivní nástroj pro naši službu. S využitím znalostí legislativy a tržních možností v
oblasti nákupu komodit, se stanete plnohodnotným partnerem pro obchodní dodavatele a
distributory
Pojďme se podívat na to, co Vám CET Power s.r.o. přinese:

KONTROLA SPOTŘEBY
Máte správně nastavenou kapacitu? Máte správnou distribuční sazbu? Reagujete na
změny ve spotřebě? Jaký je Váš hodinový diagram? Kontrola spotřeby v souvislosti s
nastavenými hodnotami směrem k provozovateli distribuční soustavy je základní činností
, která minimalizuje zbytečné platby a často vede k výraznému snížení nákladů.

NÁKUP ENERGIÍ
Obchodní trh a možnosti jak pořídit energie prochází vlivem moderních technologií
neustálým procesem změny. Jakým způsobem nakoupit energie a od koho je otázka,
kterou je potřeba řešit stále. Tento servis Vám nabídne možnost si bez obav zvolit cestu
s průvodcem, která pro Vás bude nejpřijatelnější.

NAVAZUJÍCÍ ČINNOSTI
Navýšení příkonu, změny a optimalizace sazeb, nová připojení, projednání zkušebních
provozů, technické konzultace v rámci dodávek.Spolupracujeme s odborníky sledující
nejnovější trendy v oblasti energetiky (Energetické audity, FVE, Elektroomobilita)

Vyplatí se Vám CET Power s.r.o???
Čtyři kroky k CET.

1.
Potřebujete CET ? (Audit dodávek)
Indikací k smysluplné spolupráci je Energetický audit dodávek. Na základě informací o
spotřebě vyhodnotíme aktuální možnosti a vy se rozhodnete, jestli uděláte další krok.
——————————————————————————————————————-

2.
Po auditu si odpovíte ano!
Dalším krokem je schůzka .Více informací o Vašem provozu, plánech a službě Control
Trade jsou dalším krokem k správnému nastavení služby.
——————————————————————————————————————

3.
Rozhodli jste se pro nás.
Návrh smlouvy, plná moc, získání online informací k Vašim odběrům, nastavení
komunikace.
——————————————————————————————————————-

4.
Servis běží.
Máte odborníka na energie, pravidelný měsíční reporting, komunikace s dodavateli a
distributory, příprava nákupního modelu. Hledání dalšího potencionálu v souvislosti s
vývojem spotřeby a legislativy.Budete rozšiřovat výrobu, měnit příkon, zvedat, případně
snižovat kapacitu. To vše máte k dispozici.

Co jste získali? Rekapitulace
Analýza stávajícího stavu dodávek, vyhodnocení dat spotřeby za posledních 12 měsíců.
Analýza aktuálních smluv, stanovení nákupního potencionálu.
Stanovení optimálního nastavení smlouvy na období trvání stávajícího kontraktu .
Poptávka dodávky na další období, stanovení optimálního nákupního modelu, výběr
dodavatele.
Administrace obchodních a distribučních smluv.
Kontrola fakturace dodávek.
Měsíční sledování dat spotřeby.
Sjednávání rezervované kapacity.
Kontrola vyhodnocení kvality účiníku a nevyžádané dodávky jalové elektřiny.
Podpora při vyřizovaní požadavků týkajíc se navýšení příkonu, změny a optimalizace
sazeb, nová připojení, projednání zkušebních provozů a další technické konzultace v
rámci dodávek elektřiny a plynu.

Co je CET ve zkratce?
EXTERNÍ ENERGETICKÝ SERVIS
Aktivní přístup ke kontrole spotřeby a smlouvám zajišťující dodávku komodit do
odběrných míst.
CET je Váš nástroje pro jednání z dodavateli a distributory. Se službou máte nákup
energií a kontrolu spotřeby pod kontrolou.
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