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Príhovor
Vážený odberateľ elektriny a plynu, po 

polroku mám opäť tú česť sa vám 
prihovoriť a poďakovať za spoluprácu, 
dôveru a za to, že ste si spomedzi do-
dávateľov energií vybrali práve Energie2. 
Poďakovanie patrí aj mojim kolegom a 
spolupracovníkom, ktorí sú zásluhou roz-
voja spoločnosti a ktorí sa denne pasujú s 
nespiacou a rastúcou konkurenciou. 

Sme tu s vami už 5 rokov. Od roku 2011 
spoločnosť prešla viacerými zmenami, no 
jedno tu bolo, je a bude vždy - naša snaha 
byť pre vás tým najlepším a najprijateľnej-
ším dodávateľom energií. Dovolím si pove-
dať, že „Dvojka je člen vašej domácnosti a 
člen vašej firmy.“ Niektorí z vás nám dovolili 
nahliadnuť do svojich priestorov, a tak sme 

boli opäť na návšteve u spokojných klien-
tov. Viac nájdete vo vnútri tohto časopisu. 

Zmena je život a preto k lepšiemu mení-
me aj vizuál našich faktúr, meníme spôsob 
komunikácie v našich zákazníckych cent-
rách, priberáme si nové projekty v oblasti 
modernizácie energetických zariadení, 
energetického poradenstva a doplnko-
vých služieb. Zapájame sa do aktivít, ktoré 
chránia životné prostredie a v tomto nám 
môžete pomôcť aj vy. Čítajte Energeťák a 
dozviete sa viac.

Náš tím tvoria odborníci a rovnako sa radi 
aj my stretneme s odborníkmi, ktorí na prvý 
pohľad dokážu rozoznať kvalitu služieb, 
komunikácie a dodávaných produktov. Aj 

preto sa zúčastňujeme odborných kon-
ferencií, kde sa môžeme pozhovárať so 
správcami budov či servisnými technikmi. 
Reportáž z Konferencie správcov budov je 
tiež obsahom tohto čísla Energeťáku.

Príjemné čítanie želá

Mgr. Dávid Vlnka
Konateľ Energie 2

Na návšteve u spokojných zákazníkov

Na konferencii Správa budov
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Doplnkové služby 
v oblasti energetiky pre firmy

Portfólio doplnkových služieb pre firmy od Energie2:
  energetické poradenstvo a optimalizácia nastavenia

  vypracovanie energetického auditu a energetického certifikátu budov

  termovízne merania budov a objektov

  revízne správy a úradné skúšky energetických zariadení

  meranie a optimalizácia distribučných nákladov

  financovanie obnovy a modernizácie energetických zariadení 

  alebo zdrojov svojím zákazníkom

  financovanie z úspor, tzv. EPC projekty

„Doplnkové služby sme do nášho portfólia 
zahrnuli iba nedávno, v roku 2015. Roz-
hodli sme sa tak kvôli záujmu zo strany 
našich firemných zákazníkov, ktorí sa na 
nás čoraz častejšie obracali s pomocou 
o vypracovanie energetických auditov a 
tým aj o nastavenie optimalizácie nákla-
dov. Z doplnkových služieb je najviac vy-
užívané energetické poradenstvo, meranie 
a optimalizácia distribučných nastavení, 
vzhľadom na zvýšenú potrebu sledovať 
mesačný priebeh už aj u malých a stred-
ných zákazníkov,“ opísal doplnkové služ-
by Eduard Chudovský, obchodný riaditeľ 
spoločnosti Energie2. 

Cena je individuálna na základe rozsahu 
doplnkových služieb. Základne administra-
tívne poradenstvo má u nás klient zdarma. 
Meranie a optimalizácia začína rádovo na 
niekoľko 100 eur podľa rozsahu merania 
až po náročné audity alebo priamo moder-
nizácie a financovanie energetických zdro-
jov. Viazanosť je spätá s dodávkou energií, 
ale zákazník má možnosť využiť doplnkové 
služby aj jednorázovo bez viazanosti.

Energetický audit je systematický postup, 
na základe ktorého získate užitočné in-
formácie o súčasnom stave technických 
zariadení a budov určených na používanie 
energie. Výstupom takéhoto auditu je pí-
somná správa, ktorej podstatou je identifi-
kácia a návrh nákladovo efektívnych mož-
ností úspor energie.

Energetický audit vám vypracuje 
audítor spoločnosti Energie2. 
Postup je nasledovný:

1. určí predmet energetického auditu

2. posúdi a zhodnotí skutkový stav - energetickú 
 bilanciu

3. navrhne opatrenia na zníženie spotreby energie

4. vymedzí možnosti využitia obnoviteľných 
 zdrojov energie

5. posúdi navrhované opatrenia po ekonomickej 
 a enviromentálnej stránke

Energetický audit a energetický certifikát
vybavíte jednoducho na energetickyaudit@energie2.sk

Kontaktujte nášho projektanta na energetickyaudit@energie2.sk

Energetický audit Energetický certifikát budov
Energetický certifikát budov slúži na 
hodnotenie budovy z hľadiska energetic-
kej hospodárnosti a tvorby emisií oxidu  
uhličitého. Výsledkom certifikátu je zat-
riedenie budovy do energetických škál, 
teda zistíte, či sa vaša budova radí do 
najúspornejšej triedy A alebo spadá k 
plytvajúcej triede G.

Prečo odporúčame nechať 
si vypracovať energetický 
certifikát budov?
Budova v štádiu prípravy projektu musí 
spĺňať požiadavky tepelno-technických 
parametrov konštrukcií a musí dosiahnuť 
minimálnu energetickú hospodárnosť, 

ktorá je stanovená zákonom č. 555/2005 
Z.z. o energetickej hospodárnosti bu-
dov. Zistite, čo potrebuje práve vaša 
budova, zistite všetky technicky možné 
a ekonomicky výhodné riešenia. Práve 
toto ponúka energetické hodnotenie bu-
dovy, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou 
technickej správy k získaniu stavebného 

povolenia. Energetický certifikát je doku-
ment, ktorý potvrdí splnenie stanovených 
požiadaviek a je povinnou súčasťou do-
kumentácie ku kolaudačnému konaniu.
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Rozhovor

Eduard Chudovský
Obchodný riaditeľ Energie2

Už v príhovore konateľ spomínal svoj tím odborníkov. 
Nepochybne bola reč aj o obchodnom riaditeľovi, ktorí 

od vzniku firmy, teda viac ako 5 rokov, manažuje obchodné 
oddelenie a obchodníkov Energie2. 

Pán Chudovský, Energie2 oslávila v 
marci svoje 5.te výročie. Vy ste vo 
firme od samého začiatku. Pamätá-
te si, aká bola situácia na trhu s ko-
moditami - plyn a elektrina, keď ste 
do firmy nastúpili a ako je to dnes? 
V čom vidíte najväčšiu zmenu?

Asi najviditeľnejšiou zmenou je sa-
motná ponuka dodávateľov. Keď 
sme vstupovali na trh boli sme med-
zi prvými kto ponúkal zákazníkom 
okrem elektrickej energie aj zemný 
plyn. Veľa klientov na to reagovalo 
pozitívne a dodnes sú našimi zá-
kazníkmi. Dnes po rôznych skúse-
nostiach hľadá zákazník hlavne 
spoľahlivého partnera. Často krát 
už nie len najlacnejšieho ale aj sta-
bilného a flexibilného. Zároveň chce 
pod jednou strechou riešiť  aj ďalšie 
nové energetické potreby. Tým ako 
im cena postupne v čase klesala, 
náklad na dodávku energií sa stal 
tou menšou časťou z faktúry a dnes 
už zákazníci hľadajú ďalšie úspory 
a ďalšie riešenia aj na strane distri-
bučných nákladov.

Ste obchodník, isto dobrý. Čo musí 
spĺňať dobrý obchodník, aby uspel 
v silnej konkurencii dodávateľov 
energií? Predsa len, predávate špe-
cifický druh tovaru a služieb, okrem 
toho vám obchodné prostredie 
komplikujú aj predsudky ohľadom 
alternatívnych dodávateľov, je tak?

Dnes už na trhu asi nie je klient, 
ktorý by nebol oslovený na zme-
nu dodávateľa, nájdu sa však taký 
ktorí túto zmenu ešte neurobili. Čo 
je fajn, lebo nemusíte vysvetľovať 
zákazníkovi o čo ide, ale môžete s 
ním rozoberať otázku prečo. Pred-
sudky tak nahradia logické argu-
menty a zákazník tak vidí výhodnosť 

našej ponuky a my určite máme čo 
ponúknuť. Samozrejme najdôležitej-
ší je človek, ani sebelepší produkt 
sa sám nikdy nepredá. Zákazník a 
obchodník si musia rozumieť a na-
vzájom dôverovať. Je to zároveň aj 
recept na dlhodobú spoluprácu.

Kam ste sa teda posunuli ako firma 
za 5 rokov práce ? Ako je na tom 
Energie2 dnes?

Človek si ani neuvedomí ako rých-
lo to ubehlo, ale musím povedať 
že ten čas sme využili naozaj dob-
re. Stali sme sa pevnou súčašťou 
slovenského energetického trhu a 
začali sme svoju činnosť aj v okoli-
tých krajinách v Čechách a Poľsku. 
Každý rok ako spoločnosť rastieme, 
čo do objemu dodávky komodít tak 
aj do počtu zákazníkov. Investovali 
sme do informačných systémov aj 
personálu ktorý dnes obsluhuje cez 
100 000 zákazníkov. Takže aj vďaka 
tomu patrí dnes Energie2 medzi po-
predných dodávateľov energií. Ne-
bojíme sa ani náročnejších zákazní-
kov ani konkurencie, skôr naopak. 
Snažíme sa sledovať potreby našich 
zákazníkov a prispôsobiť tomu našu 
ponuku. 

V uplynulom roku Energie2 zaradi-
la do svojho portfólia aj doplnkové 
služby v oblasti energetiky. Čo vás 
k tomu viedlo a ktoré doplnkové 
služby by ste odporučili svojim kli-
entom?

Práve samotní zákazníci, ktorí tieto 
potreby riešili a obrátili sa na nás 
ako na svojho dodávateľa. Chceme 
naďalej ostať ich dodávateľom ale 
zároveň im chcem odborne pomôcť 
aj v ďalších oblastiach úspory. Ur-
čite to doporučujem hlavne malým 

a stredným firmám. V nich často 
nemajú vlastného energetika a celé 
nastavenie ostalo tak povediac zde-
dené z minulosti, často krát predi-
menzované alebo zastaralé. Hlavne 
u nich je priestor na úspory najväčší.

Ako Vás už dlhšie pozorujem, vidím, 
že vaša práca vás naozaj baví. Čím 
to je?

Teraz ste ma rozosmiali. Áno baví. 
Sme mladí tím, chémia v ňom fun-
guje a to prináša výsledky. To Vás 
zároveň posúva ďalej. Na jednej st-
rane k zodpovednosti a na druhej 
strane k ďalším činnostiam.

Spomínali sme 5 rokov na trhu. Kde 
by ste chceli byť o ďalších 5 rokov? 
Máte nejaké vízie napríklad - počet 
spokojných klientov alebo napríklad 
– expanzia do ďalších krajín?

Určite mám. Činnosť v ďalších kra-
jinách sme zahájili v podstate oka-
mžite od vzniku spoločnosti nakoľko 
okolité krajiny ponúkajú veľké mož-
nosti. Ako sme hovorili na Sloven-
sku sme sa za 5 rokov zaradili med-
zi popredných dodávateľov energií 
čo bolo pomerne rýchle tempo no 
našťastie sa neporovnávam s oko-
lím a snažím sa vždy urobiť maxi-
mum. Stále vidím na Slovensku 
veľký priestor a preto v tomto duchu 
aj napriek pribudúcajúcim aktivitám 
v zahraničí budeme určite ďalej po-
kračovať. 
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Ako je možné, že spoločnosť Ener-
gie2, a.s. má nižšie ceny energií ako 
ostatní dodávatelia?
Liberalizovaný trh s plynom a elek-
trinou nám umožňuje obchodovať 
na energetickej burze a nakúpiť plyn 
a elektrinu pre svojich zákazníkov za 
výhodné ceny. Po celý čas trvania do-
dávky garantuje naša spoločnosť vý-
hodnejšiu cenu plynu a elektriny oproti 
veľkým dodávateľom v danom distri-
bučnom území.

Na ako dlho bude zmluva s Energie2, 
a.s. uzatvorená?
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej 
podpisu oboma zmluvnými stranami a 
uzatvára sa na dobu určitú a to podľa 
zvolenej doby viazanosti: na 1 rok, 2 
roky, 3roky, 4 roky  a 6 rokov. Ak je 
Zmluva medzi Účastníkmi uzavretá na 
dobu určitú, po uplynutí doby trvania 
Zmluvy sa jej platnosť a účinnosť au-
tomaticky opätovne predĺži na rovnaký 
čas na aký bola pôvodne uzavretá a 
za aktuálnych platných ďalších pod-
mienok, pokiaľ ktorýkoľvek z Účastní-
kov neoznámi druhej strane najmenej 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 
ZO ZÁKAZNICKEJ LINKY

3 kalendárne mesiace pred uplynutím 
doby trvania Zmluvy, že na jej predĺže-
ní netrvá.

Ako zistím EIC kód u svojho dodáva-
teľa, prípadne iné informácie, ktoré nie 
sú uvedené na faktúre?
Zavolajte na zákaznícku linku svojho 
dodávateľa a identifikujte sa číslom 
odberného miesta (OM) a číslom elek-
tromera (oba údaje nájdete na vyúčto-
vacej faktúre). Následne obdržíte EIC 
kód, prípadne iné doplňujúce informá-
cie.

Aký je rozdiel medzi dodávateľom a 
prevádzkovateľom distribučnej sústa-
vy?
Prevádzkovateľ distribučnej spoloč-
nosti: Západoslovenská distribučná, 
a.s., Východoslovenská distribučná, 
a.s., Stredoslovenská energetika - 
distribúcia, a.s. sú právne samostat-
né spoločnosti. Medzi distribútorom 
a odberateľom elektriny sa štandard-
ne uzatvára iba zmluva o pripojení 
do distribučnej sústavy. Odberateľ 
elektriny potom uzatvára tzv. zmluvu 

o združenej dodávke elektriny so svo-
jím dodávateľom, na základe ktorej 
mu dodávateľ zabezpečí a vyúčtuje aj 
distribúciu elektriny a platbu za distri-
búciu následne odvedie distribútorovi 
elektriny. Cena za distribúciu elektriny 
je regulovaná a dodávateľ elektriny 
ju fakturuje odberateľom za rovnakú 
cenu ako si ju zaobstaral od distribú-
tora.

Som držiteľom karty Lyoness, ako 
môžem čerpať Cash back a shopping 
points?
Ak ste členom Lyoness, vrátime vám 
z každej uzatvorenej zmluvy s našou 
spoločnosťou členskú výhodu vo 
výške 1,5% cashback + 1 shopping 
point za 100 Eur nákupu z ceny za 
dodávku energií (elektrickej energie 
alebo zemného plynu).Z každej vy-
účtovacej faktúry vráti naša spoloč-
nosť členom Lyoness členskú výho-
du.Členská výhoda je uplatňovaná  
z celkovej sumy za dodávku silovej 
elektriny a zemného plynu bez distri-
bučných poplatkov.

Služby spoločnosti Energie2 nie sú iba o 
dodávke energií, ale aj o službách, ktoré 
pre našich zákazníkov, existujúcich aj po-
tenciálnych, zabezpečujeme. Jednou z 
hlavných služieb je plynulá komunikácia. 
Všetky komunikačné úkony spoľahlivo za-
strešujú zamestnanci v call centrách.  

„Za 5 rokov existencie na slovenskom 
trhu sme stihli spozorovať, že naši zá-
kazníci uprednostňujú telefonickú ko-
munikáciu pred osobnou. Je to pocho-
piteľné, pretože šetrí čas a v podstate 
sa zákazníci dozvedia to isté, ako by sa 
dozvedeli osobne,“ hovorí prevádzkový 
riaditeľ Mgr. Peter Poláček. 

Zákaznícka linka Energie2 je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 hod do 16.00 hod 
a denne prostredníctvom nej zrealizujete desiatky rozhovorov. 

Akú problematiku riešite na infolinke najčastejšie? 
Prečítajte si často kladené otázky. Viac otázok a odpovedí nájdete aj na našej web 

stránke www.energie2.sk v sekcii zákaznícky servis.

ZÁKAZNÍCKA LINKA

0850 166 066

8:00  -  16:00
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Kúpele Sliač sú jedinečným 
miestom, v ktorom sa spá-

ja história, tradícia, dych berúca 
okolitá príroda a absolútne uni-
kátne prírodné liečivé zdroje. 

Už v 60. rokoch 20. storočia boli Kúpele 
Sliač vybrané ako jediné na Slovensku na 
liečbu srdcovo-cievnych chorôb z dôvodu 
najvyššej kvality liečivej minerálnej vody na 
uhličitú terapiu. Voda je unikátnou vďaka 
vysokému obsahu CO2 a zriedkavej izo-
termickej teplote 33,2 stupňov. 

Okrem srdcovo-cievnych ochorení sa v 
kúpeloch Sliač liečia aj choroby pohybo-
vého ústrojenstva , gynekologické a onko-
logické ochorenia. Zároveň kúpele Sliač, 
ako jediné na Slovensku, používajú na pro-
cedúry prírodný žriedlový plyn odčerpáva-
ný z vody priamo pri žriedle kúpeľného 
prameňa. Všetky ostatné kúpele na Slo-
vensku požívajú chemicky vyrábaný plyn. 

NA NÁVŠTEVE U NAŠICH 
SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

Kúpele Sliač

Hostia v kúpeľoch Sliač majú možnosť 
výberu z viac ako 45 druhov liečebných 
procedúr z oblasti balneoterapie, hydro-
terapie, teplotnej terapie, fyzioterapie a 
elektroliečby. Medzi jedinečné patria vod-
né uhličité kúpele, plynové uhličité kúpele 

a plynové injekcie. Vychutnajte si úžasný 
pokoj, zažite harmóniu s nádhernou sliač-
skou prírodou, individuálny prístup perso-
nálu a zaraďte sa medzi tisícky spokojných 
klientov. Aj pre Vás, môžu byť Kúpele Sliač 
"Kúpele Vášho srdca."

Kúpele Sliač o nás...

Z hľadiska dodávky elektrickej energie 
a plynu od Energie2 môžeme spokojne 
konštatovať, že spolupráca je plynulá 
a bez problémov. Aj vďaka tomu sa môžu 
naši návštevníci 100%-ne spoľahnúť 
na kúpele Sliač, a stráviť u nás chvíle plné 
pohody, zdravia a príjemných zážitkov.



7 
Magazín nabitý energiou

energeť ák

Preteky
v skoku na koni
v areáli Rozálka

 Aj tento rok je spoločnosť 
Energie2 reklamným partne-
rom a sponzorom pretekov a 

sprievodných podujatí, ktoré sa 
konajú v krásnych priestoroch 

jazdeckého areálu Rozálka v 
Pezinku. V priebehu roku 2016 

sa v areáli dokopy odohrá až 
šesť významným národných a 

medzinárodných pretekov. Zú-
častnia sa desiatky jazdcov, ako 

dospelých tak aj detí.

V júni 2016 sa konali národné preteky v 
skoku na koni a medzinárodné voltížne 
preteky. Vychutnať si ich mohli aj obchod-
ní partneri spoločnosti Energie2, ktorí ob-
držali vstupenky do VIP zóny. Veríme, že 
si preteky užili a že si odniesli pekné zážit-
ky, tak ako aj my.

Preteky sa konali od 17. do 19. júna, 
súťažilo sa v rôznych kategóriách v závis-
losti od výšky prekážok. Malí jazdci do 14 
rokov skákali cez prekážky vysoké maxi-
málne 90 cm, dospelí ich už mali o čosi 
vyššie. Vrcholnými pretekmi boli práve tie 
s prekážkami vysokými 140 cm. 

Súbežne sa v tieto dni v jazdeckých ha-
lách konali aj medzinárodné voltížne pre-
teky, kde gymnasti predvádzali na chr-
btoch svojich koní dych berúce kúsky. 
Ich súdržnosť a zladenie s koňmi bolo 
obdivuhodné. Predvedené kúsky a gym-
nastické úkony sú ťažko zvládnuteľné na 
rovnej zemi, nie to ešte vo výške 2 metrov 
na cváľajúcom koňovi. 

Poďakovanie
Ďakujeme usporiadateľom pretekov a 
všetkým, ktorí sa starajú o udržiavanie 
tohto areálu a chov koní. Je to určite 

práca nádherná, ale isto i náročná. Zá-
roveň ďakujeme našim obchodným part-
nerom, ktorí prijali pozvanie, našli si čas 
a strávili ho s ostatnými návštevníkmi v 
nádhernom jazdeckom areáli Rozálka Pe-
zinok.

Areál Rozálka sa teší na ďalšiu návštevu a 
spolu so spoločnosťou Energie2 vás po-
zýva na ďalšie podujatia a preteky organi-
zované v tomto roku:

7. – 10. júla 2016 Majstrovstvá Slovenska 
v skoku na koni vo všetkých kategóriách
12. – 14. augusta 2016 Medzinárodné 
drezúrne preteky Donau Bohemia Tropre-
teky 
9. – 11. septembra 2016 Národné prete-
ky v skoku na koni Grand Prix o malokar-
patský strapec
23. – 25. septembra 2016 Majstrovstvá 
Slovenska vo voltíži

Ceny víťazom odovzdávala 
aj spoločnosť Energie2.

Ceny a gratulácie odovzdávali víťazom Mgr. Iveta Klemanová 
za spoločnosť Energie2 a pán Ing. Peter Chlebničan  
ako zástupca rozhodcovského zboru.
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Energie 2 
exkluzívny  partner 

odbornej  konferencie 
Správa budov

Tohtoročná v poradí už 5. med-
zinárodná konferencia Správa 

budov 2016 sa uskutočnila  
v dňoch 16. – 18. marca 2016. 

Priestory hotela SOREA v Ľubovnianskych 
kúpeľoch sa už tradične stali miestom 
stretnutia správcov všetkých typov budov 
s firmami, ktoré so svojimi produktmi či 
službami vstupujú do bytových domov.

Na konferencii sa mali možnosť účastníci 
oboznámiť s novinkami na trhu finančných 
služieb, z oblasti energeticky si mohli vy-

počuť trendy, rady a typy na šetrenie finan-
cií za dodávky plynu a elektriny, z technic-
kej oblasti si mohli vypočuť, čo je nové pri 
obnove domov a veľa odborných noviniek. 
V legislatívnej časti vystúpili pracovníci z 

ministerstva dopravy s informáciami o le-
gislatívnom posune pripravovaného záko-
na o správcoch bytových domov. 

Spoločnosť Energie2 bola exkluzívnym 
partnerom konferencie a práve v oblas-
ti energetiky mala hlavné slovo. Toho sa 
ujal obchodný riaditeľ Eduard Chudovský: 
„Účastníkov konferencie a správcov budov 
sme najskôr oboznámili o výhodách dodá-
vok energií od alternatívnych dodávateľov. 
Na konkrétnych príkladoch mohli jasne vi-
dieť optimalizáciu nákladov. Apelujeme aj 
na istotu dodávok,  stále totižto bojujeme 
s neistotou zo strany potenciálnych odbe-
rateľov, ktorí sa zbytočne obávajú dočas-
ného odpojenia pri zmene dodávateľa.“ 
Okrem toho spoločnosť Energie2 odpre-
zentovala nové projekty a služby, ktoré za-
radila do svojho portfólia. Pokračuje pán 
Chudovský: „V portfóliu produktov firmy 
Energie2 sa nájde každý odberateľ, či ide 
o domácnosť, firmu alebo obec. Okrem 
samotnej dodávky energií, sme sa začali 
zameriavať aj na ďalšie produkty prinášaj-
úce zásadné úspory. Tie zatiaľ aplikujeme 
na firemných zákazníkov, a ide napríklad o 
energetické poradenstvo a vypracovanie 
energetického auditu, termovízne merania 
budov a objektov, revízne správy a úradné 
skúšky.

Spoločnosť Energie2 ročne vystaví viac ako 110 tisíc faktúr, každá z nich je minimálne v rozsahu 2 strany. 
Ročne, týmto spôsobom, chtiac-nechtiac, zbytočne zaplaví našu planétu stovkami kíl papiera. Pomôžte 
znížiť tento počet vyprodukovaného papiera a aktivujte si elektronickú fakturáciu. 

Na stránke www.energie2.sk nájdete po-
stup rýchlo, jednoducho a prehľadne. 
Vyplňte krátky formulár s vašim menom 
a odošlite. Elektronická faktúra je považo-
vaná za plnohodnotný účtovný doklad v 
súlade so zákonom.

AKTIVUJTE SI ELEKTRONICKÚ FAKTURÁCIU
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Súťaž o tablet Huawei má svojho výhercu

Spoločnosť Energie2 si na jeseň 2015 pre svojich zákazníkov pripravila súťaž o tablet 
Huawei Mediapad T1 8.0 Pro. Zapojiť sa mohli všetci existujúci zákazníci s platnou zmlu-
vou na dodávku elektrickej energie alebo zemného plynu. Žrebovanie prebiehalo 15. de-
cembra pod vedením povereného zástupcu firmy Energie2, pána Mgr. Kristiána Vlnku.  Z 
pomedzi desiatok správne zaslaných odpovedí, vyžreboval pána Zdeňka Vostrela, cenu 
prišla osobne prevziať jeho dcéra Veronika Sekerová. 

Zapojiť sa do súťaže bolo jednoduché a rýchle, stačilo správne  
zodpovedať otázku: Aké tri kroky sú dôležité pre zmenu dodávateľa? 

Tri kroky, ktoré sú dôležité pre zmenu dodávateľa:

       1. Uzatvorenie zmluvy s novým dodávateľom

       2. Administratíva, ktorú spravíme za vás

       3. Začiatok dodávky s nižšími cenami

Jednoduché však? Povedzte to aj svojim známym, kolegom, rodine, susedom, aby už 
neplatili zbytočne peniaze navyše za elektrinu a plyn. Ušetrené peniaze môžete minúť 
spolu.

Leto 2016 začalo a všetci 
sa tešíme na dlhé teplé dni, 

vodu, oddych a typickú letnú 
pohodu.

 
Pripravili sme si pre našich 

zákazníkov rýchlu a jednodu-
chú súťaž. 

Odpovedzte na otázku: 
Koľko rokov je na slovenskom 
trhu s energetikou spoločnosť 

Energie2?

Napíšte správnu odpoveď na e-mail: 

marketing@energie2.sk 
a prvých 5 najrýchlejších od nás dosta-
ne osušku a nafukovaciu loptu s logom 

Energie2. 

Darčeky pošleme poštou na 
vašu uvedenú adresu.

Nová letná súťaž s Energie2

LETO PLNÉ ENERGIE :)
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PREDSTAVUJEME NOVÉ PROPAGAČNÉ  
KAMPANE ENERGIE2 
pre firmy
Počas najbližších mesiacov budete stretávať našu Dvojku častejšie, a tak by sme vám, ako nášmu 

partnerovi, chceli naše kampane predstaviť ako prvému.

Energie2, alebo „dvojka“ ako ju mnohí voláme, je na Slovensku trhu už 5 rokov. Za tie roky sa stala 
súčasťou vašich firiem, hotelov, obcí, škôl či iných organizácií. Stala sa vašim členom, denno-denne 
využívate jej služby pri dodávke tepla, svetla, plynu a elektrickej energie potrebnej pre chod každej 

spoločnosti. A ona vám slúži veľmi rada, ochotne, spoľahlivo a bezpečne.

Takže, predstavovať Vám  ju nemusíme, je s vami už niekoľko rokov, no predsa len, ak by ste zabudli, 
že ju máte, toto je ona:

Dvojka, člen vašej firmy, člen vášho tímu
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PREDSTAVUJEME NOVÉ PROPAGAČNÉ  
KAMPANE ENERGIE2 

pre domácnosti
Počas najbližších mesiacov budete stretávať nie len Dvojku v obleku, ale aj celú Dvojkovú rodinku. 
Pretože Dvojka, je súčasťou vašich domácností, bytov, domov či chalúp už dlhé roky, a stala sa  

členom vašej rodiny. 

Denne využívate jej služby pri dodávke tepla, svetla, plynu a elektrickej energie potrebnej pre chod 
každej domácnosti. A ona vám slúži veľmi rada, ochotne, spoľahlivo a bezpečne.

Takže, predstavuje rodinku Dvojkovú, ktorej členov budete stretávať prostredníctvom našich propa-
gačných kampaní.

Dvojka, člen vašej rodiny, člen vašej domácnosti
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