OTÁZKY A ODPOVĚDI:
Kolik stojí tato služba pro domácnosti?
Za tuto službu neplatíte žádné poplatky, účast v aukci je zdarma

Snížení nákladů na
energie
pro domácnosti

Kolik dodavatelů se účastní e-aukce?
Do soutěže bude pozváno cca 12 dodavatelů
Kdo řeší výpovědi a podpis nové smlouvy?
Tuto administrativu řešíme ve spolupráci s vítězným dodavatelem, nicméně novou smlouvu
podepisujete Vy
Musím uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem, pokud mi to nepřinese žádnou úsporu?
Ne, smlouvu podepisujete pouze v případě, že nová cena bude nižší než je Vaše stávající
cena

Zemní plyn

Elektřina

Nyní máte možnost snížit
náklady na energie

Na jak dlouhé období se bude podepisovat nová smlouva?
Nová smlouva bude na dva roky
Může se stát, že budeme bez plynu nebo bez dodávek elektřiny?
Ne v důsledku změny dodavatele
Musím měnit plynoměr nebo elektroměr?
Ne, plynoměr ani elektroměr nemusíte měnit
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OTÁZKY A ODPOVĚDI:
Stávající smlouvu nemůžu najít a chtěl bych se účastnit aukce?
Kopii smlouvy včetně obchodních podmínek Vám zašle Váš stávající dodavatel

Snížení nákladů na
energie
pro domácnosti

Kdo může podepsat smlouvu o zajištění e-aukce?
Majitel domu; jinými slovy ten, jehož podpis figuruje na stávající smlouvě
Kdy začnu odebírat levnější plyn a elektřinu?
Smlouva, kterou máte podepsanou, má zpravidla výpovědní lhůtu nebo končí k nějakému
datu. Za nové ceny nakupujete po této době
Jaký je minimální počet přihlášených domácností do aukce aby se dosáhlo očekávaného snížení cen?
počítáme s účastí min 300 domácností

Zemní plyn

Elektřina

Nyní máte možnost snížit
náklady na energie

Jakou úlohu v tom hraje samotné Město?
Město poskytuje pouze mediální podporu pro informování občanů přes stránky
Města, pomocí kabelové televize a obecního rozhlasu. Město není poskytovatelem a tudíž
nenese žádnou garanci
Má Město z této akce nějaký prospěch?
Pro Město jsme realizovali elektronickou aukci na dodavatele zemního plynu již v minulém
roce. Město tím, že umožnilo realizaci elektronické aukce na dodavatele energií pro
domácnosti nemá žádné výhody
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