
  
  
                                                     

Východoslovenská energetika,  člen skupiny RWE, je stabilná spoločnosť, ktorá na slovenskom energetickom trhu 
pôsobí už viac ako 80 rokov. Z toho 10 rokov v spolupráci  s medzinárodným koncernom RWE. Za toto obdobie 
VSE potvrdila nie len svoju líderskú pozíciu v dodávke  komplexných energetických služieb, ale aj pozíciu 
stabilného zamestnávateľa a investora do rozvoja regiónu.  
 
                                                                                                                                                    

Informácia pre médiá   

Extra ponuka zliav už aj pre firmy 
VSE ponúka firemným zákazníkom Biznis kartu výhod 

Jedinečný a predovšetkým výhodný nový produkt pripravila VSE pre svojich 
firemných zákazníkov. Po úspechoch Karty výhod v radoch domácností v apríli 
podnikateľom predstavila Biznis kartu. 

Základom ponuky je program Sphere card 
a ďalšie výhody exkluzívne určené len pre 
zákazníkov VSE. Napríklad zľavy na čerpacích 
staniciach a servis firemných automobilov, alebo 
nižšia cena za odborné vytvorenie web stránky, 
resp. e-shopov, ktoré nielenže znížia náklady, 
ale zabezpečia aj ďalší rozvoj podnikania 
zákazníkov.  
 
 

 
 
Ak chcete predávať viac 
Používaním Biznis karty výhod firemní zákazníci VSE predovšetkým šetria svoje 
firemné náklady. No zároveň s ňou vedia podporiť predaj svojich produktov a služieb. 
VSE ich totiž môže zaradiť do kategórie exkluzívnych zliav pre ostatných držiteľov 
karty. Stačí vyplniť formulár na www.PrudVyhod.sk. 
 
Prví na Slovensku 
Výhodné ceny energií a členstvo v programe Biznis karta výhod tvoria spolu jeden 
rozsiahly súbor benefitov určený pre podnikateľský segment. A ako prvá spoločnosť 
na Slovensku ho prináša práve VSE.  
 
 
25. apríla 2013 
 
Mgr. Andrea Danihelová  
hovorkyňa spoločnosti T: +421 55 610 2456 
Východoslovenská energetika a.s.  E: danihelova_andrea@vse.sk 
 
 

Kompletný zoznam benefitov sa nachádza na www.PrudVyhod.sk a platí ako 
pre odberateľov elektriny, tak aj pre zákazníkov RWE Gas Slovensko 
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