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PRODUKT

(Cotrol Energy Trade)- Cesta k lepší ceně:

• Analýza spotřeby Elektřiny a Plynu

• Zhodnocení aktuálních smluv s dodavatelem (cena, podmínky)

• Stanovení potenciálu služby. 

• Předložení nabídky (smlouva)

• Konzultace stanovení způsobu nákupu a poptávky
• Úprava a komunikace změn nastavení distribučních hodnot (pokud bude potřeba)
• Poptávka komodity (výběrové řízení) dle předchozí konzultace způsobu nákupu
• Stanovení strategie nákupu (kdy nakoupit ?)
• Sledování ceny-nákup dle předem odsouhlasené strategie
• Administrace smluv s dodavatelem komodity
• Měsíční kontrola spotřeby, sledování čtvrhodin Pmax, sjednání kapacity u dodavatele



Přínosy služby-Control Energy Trade

• Kontrola nad spotřebou energie. Řízení spotřeby ve vztahu k platbám za distribuci (příkon, 
čtvrthodinové maximum, účiník, nevyžádaná dodávka)

• Komunikace s distributorem (zkušební provozy, konzultace, nová připojení, falešná B)

• Nízkou cenu za komoditu ( v rámci našeho portfolia klientů poptáváme větší množství energie, 
sdružená poptávka přináším ideální možnost jak dosáhnout co nejlepších podmínek)

• Stáváte se aktivním odběratelem směrem k obchodnímu trhu. Nákupní proces máte pod kontrolou.
• Odpovědnost za sjednávání rezervované kapacity u obchodního dodavatele, případně u distributora.
• Pravidelnou mailovou komunikace a informaci o sjednání kapacity a stavu spotřeby.  
• Nezávislý pohled na cenový vývoj. Primárním úkolem služby je nakoupit v co nejlepší čas. 

• Služba šetří Váš čas a peníze. 
• Elektřinu a Plyn jsem několik let aktivně prodávali. Teď budeme na Vaší straně.
• Toto je to nejlepší co můžete pro Vaše energie udělat!!!
• Neděláme jednorázový obchod, touto službou naše cesta začíná.



CENA

Cena za službu se odvíjí od počtu odběrných, velikosti spotřeby a náročnosti servisu.

Příklad:

Zákazník…………….X

Roční spotřeba ….1000 MWh

Přínos:

Optimalizace kapacity, řízení spotřeby 12 měsíců…….snížení nákladů…………………50,-tis/rok

Nákup komodity………..snížení nákladů………………………………………………………….  ..100,-tis/rok

Cena služby (Control Energy Trade)………………………………………………………………..40,-tis/rok

Získáte:



Přínos a výhody servisu:
• Konzultace stanovení způsobu nákupu a poptávky
• Úprava a komunikace změn nastavení distribučních hodnot (pokud bude potřeba)
• Poptávka komodity (výběrové řízení) dle předchozí konzultace způsobu nákupu
• Stanovení strategie nákupu (kdy nakoupit ?)
• Sledování ceny-nákup dle předem odsouhlasené strategie
• Administrace smluv s dodavatelem komodity
• Měsíční kontrola spotřeby, sledování čtvrthodin, účiníku, nevyžádané dodávky
• Odpovědnost za sjednání rezervované kapacity 
• Proč CET (Control Energy Trade)-Pokud máte čas, znalosti, trpělivost a přehled o energetickém trhu, tak můžete v 

klidu zavřít tento soubor a jít dál:). Omlouváme se, že jsem Vám vzali několik minut.                                        
V opačném případě není nad čím Váhat!!!    

Díky za Vaši pozornost. Chcete zjisti jaký by měla služba potenciál.
Kontaktujte nás:
Marek Ministr
CET Power s.r.o.
Mob:724636250
marek.ministr@cet-power.net


