Mějte své Energie pod kontrolou
V poslední době se setkáváme s nárůstem stížností občanů, které se týkají odběru
elektrické energie a zemního plynu, konkrétně často neetických praktik celé řady
podomních obchodníků s energiemi a jejich neúměrných cen. Vybrat si toho
nejspolehlivějšího z téměř stovky dodavatelů, kteří se věnují koncovým zákazníkům,
bývá totiž často tvrdý oříšek. Abychom vás takovéhoto složitého rozhodování ušetřili,
přicházíme s jednoduchým a spolehlivým řešením, jehož cílem je mít vaše Energie
pod kontrolou.
Energie pod kontrolou je obecně prospěšná společnost, která vznikla z iniciativy
starostů měst a obcí, přičemž je jimi řízena i dozorována. Posláním této neziskové
společnosti je společný a efektivní postup v řešení energetiky. O úspěšnosti
ojedinělého projektu svědčí účast několika stovek obcí, měst a jejich organizací v
komplexní přenesené správě Energie pod kontrolou, obecně prospěšné společnosti.
A právě starostové těchto obcí přišli s myšlenkou umožnit snadnou a bezpečnou
změnu dodavatele elektrické energie i zemního plynu také svým podnikatelům a
domácnostem. Zrodil se tak projekt Pro firmy a domácnosti, který vám přináší
jednoduché řešení optimalizace vašich nákladů na energie a jednou pro vždy vás
zbaví mnohdy tíživých starostí o ně.
Na základě vašeho rozhodnutí vznikne mezi vámi a obecně prospěšnou společností
Energie pod kontrolou vztah založený na vzájemné důvěře a podpoře představitelů
vašeho města.
Zapojením se do tohoto úspěšného projektu získáte vysoce konkurenční cenu
elektrické energie a plynu, dosaženou nákupem na velkoobchodních energetických
trzích. Dále vás čeká analýza stávajícího stavu odběru vašich energií a bezpečná
změna dodavatele prostřednictvím klientského centra obecně prospěšné společnosti
Energie pod kontrolou, které za vás bude vyřizovat veškerou administrativu. Velkou
předností je neustálé monitorování smluvních vztahů a cen za dodávky energií a
špičkové profesionální poradenství v energetice.
Žádosti o Energie pod kontrolou s podrobnějšími informacemi o projektu, včetně
jednoduchého návodu, jak postupovat, jsou k dispozici ve speciálních složkách na
pokladně Městského úřadu. V případě zájmu si je tam můžete vyzvednout.
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