
 

 

Po skvělých výsledních z prvního kola eAukce je opět pro občany 

Chrastavy a okolí otevřená možnost získat nižší ceny na elektřinu a plyn 

díky projektu  

„Město občanům – levnější energie“ – 
podruhé… 

Přijďte do Informačního centra v Chrastavě a přineste 
s sebou kopie smluv s Vaším současným dodavatelem 
a kopii posledního ročního vyúčtování 

 

S pracovníkem eCentre a.s. Vaše dokumenty projdete. 
Ten bude schopen Vám dle vyúčtování dopředu 
odhadnout v jaké výši může být úspora přímo pro Vaši 
domácnost.  Rozhodnete-li se k hromadnému nákupu 
energií přidat, podepíšete smlouvu o zprostředkování 
aukce. 

 

Pokud se pro Vás v elektronické dražbě podaří získat 
levnější cenu elektřiny nebo plynu, podepíšete smlouvu 
s novým dodavatelem.  

 

Služba hromadného nákupu s možností úspor je pro 
Vás zdarma. 

 

Pokud se pro Vás úsporu získat nepodaří, nic 
nepodepisujete, nikam nemusíte přecházet, nic Vás 
aukce nestojí. Nic tedy neriskujete. 

 

Do aukce se mohou připojit i smlouvy na dobu určitou! 
Stačí, když budou mít datum ukončení do října 2014! 

 

I když v současné době slibují dodavatelé úspory 15 až 
20%, nám se v prvním kole aukcí v Chrastavě a 
Hrádku nad Nisou podařilo získat pro občany úsporu 
na elektřinu v průměru 31% a plyn v průměru 29%! 

Elektřina a plyn jsou položky,
které každý měsíc
v rozpočtech domácností a
firem tvoří nezanedbatelnou
část. Každý by chtěl mít cenu
co nejnižší, ale běžný občan či
podnikatel nemá čas obíhat
dodavatele a studovat jejich
odborně sepsané smlouvy a
podmínky a pátrat po tom, kdo
mu nabídne nejvýhodnější
ceny. 

Město Chrastava se proto
rozhodlo znovu pomoci svým
občanům k lepším cenám
energií díky druhému kolu
hromadné elektronické aukce.
Po dobrých zkušenostech
z prvního kola se stejně, jako
např. Hrádek nad Nisou a
Liberec Vratislavice, rozhodlo
opět pro spolupráci s
partnerskou společností
eCENTRE, která takovéto
aukce jako první spustila a
nadále připravuje. 

Co mám udělat, když se chci
do projektu úspor zapojit?
Kde získám další
informace? Na kontaktní
místo přinést kopii smlouvy se
stávajícím dodavatelem
(včetně všech dodatků a
obchodních podmínek – máte-
li k dispozici) a kopii ročního
vyúčtování spotřeby elektrické
energie a zemního plynu.  

Co mě tato služba bude
stát? Ani občan ani město za
tuto službu nic neplatí.
Odměnu za zprostředkování
aukce hradí vítězný dodavatel.
Pakliže se pro konkrétní
domácnost u jedné či druhé
komodity nepodaří zajistit
úsporu, pak nemusí
dodavatele této komodity
měnit a služba je pro něj stále

zdarma. 

Společné úspory za energie pro 

domácnosti a firmy!   



 
 

Kontaktní místo: Infocentrum (vedle radnice) 

 

Kontaktní dny:  každá říjnová středa vždy od 13.00 do 17.00 hod 

 

Těšíme se na setkání s Vámi! 
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