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Čo majú spoloČné poisťovací agenti, 
poľnohospodári a obchodníci?

Možnosť šetriť s Vse

pokračovanie na 2. strane >>

Daniel Borták,
Marbor Real s.r.o.

Všetkých nájdete pod jednou strechou – 
v realitnej agentúre Marbor Real. A všetci 
majú vďaka VSE stále dosť energie na svoje 
aktivity.

realitná agentúra marbor real pôsobí na 
našom trhu 5 rokov. Za ten čas nadviazala 
spoluprácu s množstvom partnerov. patrí  
k nim aj vse.

„Pre Východoslovenskú energetiku sme sa 
rozhodli hneď na začiatku, pretože spomedzi 
všetkých dodávateľov elektrickej energie 

ste nám ponúkli najlepšie podmienky. Naše 
rozhodnutie podporil aj fakt, že ste stabilným 
dodávateľom energie v regióne už desiatky 
rokov,“ hovorí o výbere dodávateľa konateľ 
spoločnosti Daniel Borták.

vse nám vždy vychádza v ústrety

Marbor Real prenajíma budovy v Košiciach a 
okolí. Momentálne v nich sídli 30 nájomníkov. 
K najznámejším patria disco club Retro a 
kaviareň Schalkhaz. 
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Práve tento typ podnikov odoberá najviac energie. Keďže 
ich denne navštívia stovky ľudí, vzduchotechniku a 
klimatizáciu majú zapnutú v podstate nepretržite.

„V priestoroch, ktoré máme na prenájom, je asi najväčším 
odberateľom elektrickej energie disco club Retro. Spo-
medzi všetkých partnerov práve Retro platí za elektrinu 
mesačne najviac. vaša spoločnosť nám však vychádza  
v ústrety a dala nám výhodnú ponuku, ktorá nám  
nerobí vrásky na čele. Aj to je dôvod, prečo na VSE 
nedám dopustiť. Navyše, šetríme aj vďaka plynu  
od RWE Gas Slovensko,“ podotkol Daniel Borták.

plyn od rWe gas slovensko sa oplatí

Realitná agentúra sa pre plyn od našej sesterskej spoloč-
nosti rozhodla hneď od začiatku pôsobenia spoločnosti 
RWE Gas Slovensko na slovenskom trhu. „Markantne sa 
nám znížili náklady. Odkedy sme sa rozhodli vykurovať 
plynom, ušetrili sme dokopy na platbách za plyn  
a elektrinu 20 až 30 percent,“ pokračuje Daniel Borták. 

„Prechod na plyn od RWE Gas Slovensko bol pritom veľmi 
jednoduchý, čo ma naozaj pozitívne prekvapilo. všetko 
vybavil váš predajca a my sme nepocítili žiadne  
obmedzenia.“

Daniel Borták je so službami VSE celkovo spokojný. Jediné, 
čo by nám poradil zlepšiť, je komunikovať osobnejšie. 

„Keď som nadviazal spoluprácu s vašou spoločnosťou, 
moje požiadavky vybavoval  stále niekto iný. Pri iných 
spoločnostiach som zvyknutý kontaktovať stále jedného 
človeka, ktorý presne pozná naše potreby, preto mi tento 
typ komunikácie neprišiel úplne najšťastnejší.  Postupne 
som však začal spolupracovať s jedným z vašich predajcov. 
Vytvoril som si s ním vzťah a odporúčam, aby ste svojim 
zákazníkom prideľovali predajcov automaticky. Pretože 
práve dobré vzťahy sú to, čo udržiava spoluprácu. 
Dovolím si povedať, že aj v našom prípade je to dôvod, 
prečo máme stabilných nájomníkov.“

s rWe gas slovensko rátame aj do budúcna

Realitná agentúra v súčasnosti postupne odpája budovy 
od tepelného hospodárstva a začína v nich kúriť zemným 
plynom od RWE Gas Slovensko. Finančne sa to oplatí viac. 
Marbor Real vidí svoju budúcnosť pozitívne. „Budeme 
veľmi radi, ak zachováme súčasnú situáciu a naše budovy 
budú obsadené v plnom rozsahu ako doteraz. Vo väčšine 
priestorov máme stabilných podnájomníkov, s ktorými 
udržiavame vzťahy na nadštandardnej úrovni. Urobíme 
všetko preto, aby to tak bolo aj v budúcnosti.“

PodPorte svoje Podnikanie s novými výhodami od vse
Prinášame vám viac výhod pre vaše podnikanie. S výhodnými cenami 
za plyn a elektrinu ponúkame možnosť znižovať náklady 
prostredníctvom rôznych zliav a atraktívny reklamný priestor.

BIZNIS karta výhod:
• vaša reklama bezplatne v programe Karta výhod,
• jednoducho a rýchlo oslovte státisíce zákazníkov 
 VSE a RWE Gas Slovensko,
• výhodné nákupy s exkluzívnymi zľavami pre firmy.
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PodPorte svoje Podnikanie s novými výhodami od vse

 WEBCENTRUM
NoNStop INformácIe 
o SpotreBe elektrINy 

Ako získate Webcentrum?

Služba je bezplatná, a tak stačí zaregistrovať si ju prostredníctvom internetovej stránky www.vse.sk alebo osobne  
u svojich regionálnych zástupcov a energetických poradcov. Na rýchlu registráciu z pohodlia kancelárie využite  
telefónne číslo zákazníckej linky VSE 0850 123 333. Ak si Webcentrum aktivujete v najbližších dňoch osobne  
u niektorého z našich zástupcov, získate od nás navyše darček v podobe 15 % zľavy na nákup moderných svietidiel.

Čerstvou novinkou sú zľavové 
kupóny pre podnikateľov. 
Prvé vydanie s názvom 
„Na služobné cesty“ sme pre držiteľov BIZNIS 
karty výhod priniesli túto jeseň.  V nich ponúkame 
zľavy na ubytovanie, ale aj na predmety, 
ktoré sa na služobnej ceste určite zídu.

Na získanie BIZNIS karty výhod zavolajte 
na Linku VSE 0850 123 333 
alebo navštívte www.PrudVyhod.sk.

RÝCHLE VYBAVENIE POŽIADAVIEK 

PREHĽAD O SPOTREBE A PLATBÁCH 

Zmena kontaktných 
a prístupových údajov 

Nahlasovanie zmien 
v registroch 

Zmena bankového 
spojenia 

História spotreby 
elektriny 

za fakturačné 
obdobie

Informácie o výške 
a úhrade faktúr 

za elektrinu skôr, 
ako je faktúra 

doručená poštou

Výška, dátum 
splatnosti a stav 
preddavkových/

zálohových platieb

Hodinové 
a štvrťhodinové 
profily vašich 

odberných miest 
už za predošlý deň

novinKa
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UšETRITE sI ENERgIU  
Na zIMNé RadováNky
 
Zimné mesiace sú obzvlášť náročné na spotrebu elektriny. Počas tmavých chladných dní 
a v predvianočnom období využívame elektrické zariadenia, ktoré po zvyšok roka  
zapneme len zriedkakedy. Prinášame vám preto rady, ako míňať v zime menej energie.

Osvetlenie
• používajte úsporné žiarivky. 
 Ich spotreba je nižšia až o 80 %.

• nainštalujte pohybové snímače 
 na miesta, kde sa pohybujete 
 často, ale len na krátku dobu.

• Každých 6 až 12 mesiacov, 
 podľa stupňa znečistenia 
 v miestnostiach, očistite 
 tienidlá a svietidlá. 
 Zlepšíte tým svietivosť lámp.

• V halách, v ktorých je potrebné  
 neustále svietiť, nainštalujte  
 zariadenia s regulátorom 
 intenzity osvetlenia. Tieto  
 zariadenia prispôsobujú 
 intenzitu osvetlenia podľa  
 množstva svetla, ktoré preniká  
 do haly z vonkajšieho prostredia.

Vianočné
• Ak pripravujete firemný vianočný 
 večierok „na vlastnú päsť“, využite  
 pri varení kapustnice hrnce 
 veľkosti, akú naozaj potrebujete 
 a nezabudnite ich prikryť 
 pokrievkou.

• vodu varte vo varnej kanvici  
 v množstve, ktoré práve 
 potrebujete. Spotrebujete tak menej  
 energie ako pri varení na sporáku.

• Ak si svoju kanceláriu plánujete  
 ozdobiť vianočným osvetlením,  
 vyberte si typ s LED žiarovkami.  
 Má dlhšiu životnosť a nižšiu 
 spotrebu.

• vianočné osvetlenie na noc 
 vypínajte.

Kúrenie
• vetrajte krátko, 
 ale intenzívne. Ideálne je vytvoriť  
 prievan otvorením okien alebo dverí  
 na protiľahlých stranách miestnosti.

• nainštalujte do systému časovač  
 alebo programovateľný 
 termostat. Zabezpečíte 
 tak efektívnejšie fungovanie 
 systému.

• postarajte sa o pravidelné 
 pravidelné prehliadky systému,  
 čistenie kondenzátora, výmenu 
 vzduchových filtrov, kontrolu  
 vzduchovodov a ich izolácií.

• Zateplite steny a stropy budovy.

• Zaizolujte ohrievače teplej vody 
 a ich rozvody.


