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Stovky rodin si darovaly milióny korun. Ceny plynu si sáhly
na historické dno.
V listopadové sdružené e-aukci ušetřilo 547 domácností přes 5 milionů korun. Rodiny
v průměru ušetří v příštích dvou letech 4 445 Kč za elektřinu a 13 577 Kč za zemní plyn.
Dárek v podobě úspor mohou však získat tisíce dalších rodin.
„Možnost udělat si radost na Vánoce a ušetřit tisíce korun své rodině, má každý,“ říká s úsměvem
Petr Kostelný, ředitel společnosti eCENTRE, a.s. Společnost, která je leadrem na trhu e-aukcí
a optimalizace nákladů, zavedla v tomto roce novinku, tzv. Expres aukci. Díky ní mohou ceny z již
uskutečněné aukce využít také noví klienti následující měsíc.

Nabídka historicky nízkých cen z listopadové aukce je časově omezená.
Jako zcela mimořádné vnímá výsledky aukce také zakladatel společnosti eCENTRE, a.s. Vítězslav
Grygar, který na konci roku 2013 zahájil budování mezinárodní obchodní sítě: „U elektřiny byla
dosažena průměrná úspora 31,11 %, zemní plyn šel dolů o neuvěřitelných 38,90 %. Plyn si sáhl
na historické dno. Tyto ceny ale můžeme nabízet jen do prvního lednového týdne, ve kterém se
uskuteční další sdružená aukce. Jaké budou ceny v lednu můžeme v této chvíli jen odhadovat.“
Aktuální cenový vývoj na trhu energií je pro konečného spotřebitele příznivý. Může být však ještě
příznivější, a to díky elektronickým aukcím, které eCENTRE realizuje od roku 2013 každý měsíc.
„Oproti aktuálním ceníkovým cenám dodavatelů dosahujeme v aukcích u neregulované části
energie, tedy části, která není stanovená státem a je soutěžitelná, úspory v průměru 20 %. A to ať
jdou ceny na trhu nahoru, nebo naopak směrem dolů,“ sděluje ředitel společnosti, Petr Kostelný.

Principem je síla sdružení většího objemu poptávky.
Pokud člověk řeší vlastní domácnost, kde platí ročně například 30 tisíc korun, je pro dodavatele
standardizovaný zákazník. Pokud však eCENTRE osloví dodavatele s objemem energií stovek či
tisíců domácností, a dodavatelé v aukci soutěží i o 30 milionů korun, je vyjednávací pozice
sdružených rodin úplně jiná. Stejný princip využívají ve spolupráci s eCENTRE také firmy a malé
obce. A výsledky listopadové aukce pro komerční sektor jsou i pro ně víc než lákavé. V elektřině
se ušetřilo 30,69 %, u zemního plynu 38,90 %.

„Ročně touto cestou šetříme hodiny našeho času nad posuzováním nabídek dodavatelů a tisíce
korun na dodávkách zemního plynu. V poslední e-aukci jsme dosáhli nejvyšší úspory za dobu
spolupráce, a to necelých 20 %, což pro nás znamená více než 32 tisíc ušetřených korun za rok,“
uvedl Pavel Šafařík, jednatel společnosti Parket koncept s.r.o., která je klientem eCENTRE.
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Dárková karta na možnost ušetřit.
Ne všechny dárky k Vánocům musí stát hodně peněz. eCENTRE nabízí svým klientům
a obchodním partnerům také možnost darovat službu svým známým formou dárkové poukázky.
Lidé tak mohou darovat svým blízkým možnost ušetřit tisíce korun.

eCENTRE – cesta k úsporám. Jsme tu pro Vás.
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