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Ak si ju objednáte do 31. 10. 2011, ušetríte za elektrinu už od novembra.

ZĽAVA - 7  %



Milí čitatelia,

v novom vydaní nášho zákazníckeho časopisu 
vám prinášame prehľad služieb a produktov, 
ktoré vám naša spoločnosť ponúka pri odbere 
elektriny.

Využili ste už našu zľavu z cien za dodávku 
elektriny vo výške 7 %? S naším zvýhodneným 
produktom Úspora môžete znížiť vaše náklady 
za elektrinu už od novembra. Ušetriť môžete 
aj na nákladoch za plyn vďaka výhodnej 
ponuke našej sesterskej spoločnosti RWE Gas 
Slovensko.

Okrem informácií o úsporách energií sa 
na ďalších stranách dozviete o aktivitách VSE 
v oblasti podpory regiónu, ochrany životného 
prostredia a našich aktuálnych ekoprojektoch. 
Zapojiť sa môžete aj do novej súťaže s našou 
internetovou službou WEBCENTRUM VSE. 

Prajeme vám príjemné čítanie.

   Mgr. Miroslav Kulla
riaditeľ divízie Obchod
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STIHLI STE UŽ VYUŽIŤ 
ZVÝHODNENÉ 
CENY OD VSE?
Úspora 7 % naďalej v platnosti 

 ZAREGISTRUJTE SA DO WEBCENTRA 

A VYHRAJTE NETBOOK

Už od novembra 2011 môžete vo vašej 
domácnosti využívať elektrinu s nižšími 
cenami od VSE. Ponúkame vám zľavu z cien 
za dodávku elektriny vo výške 7 %.

Zníženie cien o 7 % vám poskytneme 
na obdobie 5 mesiacov. Aj v ďalšom 
období vám budeme garantovať nižšie ceny 
za dodávku elektriny v porovnaní s naším 
základným cenníkom pre domácnosti.

S uvedeným zvýhodnením cien nie sú spojené žiadne obmedzenia týkajúce sa 
množstva spotrebovanej elektriny. Jedinou podmienkou je, že ostanete naším 
zákazníkom do konca jeho platnosti.

OBJEDNAJTE SI ÚSPORU DO 31. OKTÓBRA A VYUŽÍVAJTE 
LACNEJŠIU ELEKTRINU UŽ OD NOVEMBRA

Stačí, ak zavoláte na Linku VSE 0850 123 333. Obratom vám zašleme 
objednávku nášho zvýhodneného produktu.

Úspora 7 % naďalej v platnosti

Už od novembra 2011 môžete vo vašej 
domácnosti využívať elektrinu s nižšími 
cenami od VSE. Ponúkame vám zľavu z cien 
za dodávku elektriny vo výške 7 %.

Zníženie cien o 7 % vám poskytneme 
na obdobie 5 mesiacov. Aj v ďalšom 
období vám budeme garantovať nižšie ceny 
za dodávku elektriny v porovnaní s naším 
základným cenníkom pre domácnosti.

S uvedeným zvýhodnením cien nie sú spojené žiadne obmedzenia týkajúce sa 
množstva spotrebovanej elektriny. Jedinou podmienkou je, že ostanete naším 
zákazníkom do konca jeho platnosti.

ZĽAVA - 7  %

Vyplňte formulár do konca novembra a ste v hre...

Využívate už našu internetovú službu WEBCENTRUM VSE? Jednoducho 
a kedykoľvek vám cez internet poskytne prehľad o ročnej spotrebe elektriny 
vo vašej domácnosti. Teraz môžete navyše s WEBCENTROM získať netbook 
a ďalšie zaujímavé ceny.

pre váš domov
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AKO SA ZAPOJIŤ? 
Zaregistrujte sa do 30. novembra do WEBCENTRA VSE 
(na www.vse.sk v časti Zákazníci) a automaticky vás zaradíme 
do žrebovania o netbook a 9 moderných 
chladičov na notebook. Registrácia vám 
zaberie iba pár minút. Zoznam výhercov 
zverejníme na našej internetovej stránke 
www.vse.sk do 15. decembra 2011.

i Podmienky súťaže a bližšie 
informácie o našej službe 
WEBCENTRUM nájdete na www.
vse.sk/Zákazníci/
Webcentrum.
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S WEBCENTROM VSE ZÍSKATE:

  pohodlný a nepretržitý prístup 
k údajom o výške vašej spotreby, 
zálohových platbách, faktúrach či 
zvolenom spôsobe platby,

 možnosť kedykoľvek a bez zdrža-
nia vybaviť vybrané požiadavky spojené s odberom 
elektriny.

PONÚKAME POMOC 
PODVEDENÝM ZÁKAZNÍKOM
Od zákazníkov v rôznych regiónoch východného Slovenska máme viacero podnetov o nekorektnom konaní niektorých 
konkurenčných predajcov elektriny. Najčastejšie ide o situácie, keď sa predajcovia vydávajú za zástupcov našej 
spoločnosti VSE. Zákazníkov sa snažia presvedčiť pod zámienkou zmeny fakturácie alebo iných nepravdivých 
skutočností, aby podpísali novú zmluvu o dodávke elektriny s iným dodávateľom.

OBRÁŤTE SA NA NÁS
Ak máte podobnú skúsenosť s nekorektným konaním predajcu 
elektriny a omylom ste podpísali zmluvu o dodávke elektriny 
s iným dodávateľom, pokúsime sa vám pomôcť vyriešiť túto 
situáciu. Skontaktujte sa s nami čo najskôr prostredníctvom 
kontaktov na 8. strane. 

Pri zvažovaní výpovede uvedenej zmluvy alebo odstúpenia 
od nej vám odporúčame, aby ste si skontrolovali obchodné 
podmienky a súvisiacu zmluvnú dokumentáciu. A to kvôli 
prípadným poplatkom alebo ďalším podmienkam spojeným 
s odstúpením od zmluvy.

PRI KONTAKTE S PREDAJCAMI 
ELEKTRINY BUĎTE OBOZRETNÍ 
Overte si, ktorú spoločnosť predajca 
zastupuje a pred podpisom si dôkladne 
preštudujte všetky dokumenty. 
Pri posudzovaní cien elektriny berte 
do úvahy všetky zložky ceny, a tiež 
prípadné poplatky spojené so zmenou 
dodávateľa.

do žrebovania o netbook a 9 moderných 
chladičov na notebook. Registrácia vám 
zaberie iba pár minút. Zoznam výhercov 
zverejníme na našej internetovej stránke 
www.vse.sk do 15. decembra 2011.

informácie o našej službe 
WEBCENTRUM nájdete na www.
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ŠETRÍME ENERGIU 
A PODPORUJEME ZELENÚ BUDÚCNOSŤ

PRINÁŠAME ELEKTRINU NA CESTY
• VSE ako prvá na Slovensku
 vybudovala v Košiciach
 a Bratislave verejné nabíjacie
 stanice pre elektromobily.
• V blízkom období postavíme
 ďalšie nabíjacie stanice 
 na verejných miestach na trase
 Košice - Bratislava.

VEDELI STE, ŽE...

• Elektromobily poháňané elektrinou
 neprodukujú CO

2
 a jazdia celkom potichu?

• Elektromobil má v porovnaní s vozidlom 
 so spaľovacím motorom väčšie zrýchlenie?
 Niektoré modely dosahujú zrýchlenie z 0 na 100 km/h 
 za 3,9 sekundy.

• Elektromobily s modernými lítium-iónovými batériami
 dosahujú dojazd od 150 do 250 km?

• Batéria v elektromobile sa pri brzdení vozidla dobíja
 sama tzv. rekuperáciou?

Realizovať aktivity zamerané na ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj vnímame ako prirodzenú 
súčasť nášho pôsobenia. Program Zelená budúcnosť uskutočňujeme s víziou zachovania krajiny a prostredia, v ktorom 
pôsobíme aj pre ďalšie generácie. Zameriavame sa na päť oblastí.

Chceme, aby o našich aktivitách v tejto oblasti boli infor-
movaní aj naši zákazníci a partneri. Preto pôvodnú strán-
ku www.SetrimeEnergiu.sk modernizujeme a rozširujeme 
o ďalšie oblasti programu Zelená budúcnosť. 

Na stránke od 1. novembra nájdete nielen energetické 
poradenstvo, ale aj informácie o vzdelávaní detí a mlá-
deže o efektívnom využívaní energie, o ochrane vtáctva, 
podpore obnoviteľných zdrojov a rozvoji elektromobility.

OD 1. NOVEMBRA NOVÁ STRÁNKA www.ZelenaBuducnost.sk

RADÍME, AKO EFEKTÍVNE   
VYUŽÍVAŤ ENERGIU
•   na internetovej stránke 
 www.ZelenaBuducnost.sk,

• osobne na ktoromkoľvek z našich
 Kontaktných miest zákazníka vám
 bezplatne poradia naši vyškolení
 energetickí poradcovia,

• v poradenských letákoch.

OCHRAŇUJEME VTÁCTVO
• Angažujeme sa v projekte ochrany orla
 krikľavého a iných dravcov na území
 Laboreckej vrchoviny, ako aj v projekte
 ochrany bocianov.

•  Finančne podporujeme výskum 
 v oblasti pohybu či hniezdenia 
 vtáctva.

SME PARTNEROM 
ENERGETICKEJ VÝCHOVY
• V spolupráci s pedagógmi rozširujeme
 didaktické pomôcky pre učiteľov 
 a žiakov základných škôl (k dispozícii sú
 na internetovej stránke 
 www.SetrimeEnergiu.sk v časti 
 Pre školy).

•  Sme viacročným partnerom projektu
 Zelené školy. Program pomáha školám
 realizovať environmentálnu výchovu
 prepojenú s praktickými krokmi,
 ktoré vedú žiakov a celú školu
 k šetrnejšiemu prístupu k životnému
 prostrediu.

• Podporujeme tvorbu interaktívnej
 eko-mapy Košického samosprávneho
 kraja. Nájdete v nej možnosti a služby,
 ktoré vám umožnia žiť viac v súlade
 s prírodou. 

ROZŠIRUJEME VYUŽÍVANIE 
OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 
• Prostredníctvom našej dcérskej 
 spoločnosti VSE Ekoenergia, s.r.o. 
 budujeme a prevádzkujeme 
 projekty na báze obnoviteľných 
 zdrojov energie.
• Angažovali sme sa pri výstavbe
 bioplynovej stanice v Rozhanovciach, ktorá
 bola spustená do prevádzky v júni tohto roku.
 Bioplynová stanica by mala vyprodukovať 
 približne 8 GWh za rok, čo je ročná spotreba 
 asi 3 700 domácností.
• Podporili sme inštaláciu fotovoltickej elektrárne 
 na streche Základnej školy Bajkalská v Prešove. 
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ROZVÍJAME REGIÓN, 
V KTOROM PÔSOBÍME
Aktuálne podporené projekty VSE

POMOHLI SME OŽIVIŤ 13 KNIŽNÍC

Cieľom našej podpory bolo posilniť funkciu 
verejných a školských knižníc na východnom 
Slovensku. Prispeli sme k premene knižníc 
na otvorený priestor s atraktívnymi službami 
a programami pre mladých. 

„Sme TU pre deti“ AJ VĎAKA VSE

Počas letných prázdnin sme ako každoročne 
prispeli k úspešnej realizácii detskej univerzity 
„Sme TU pre deti“, ktorú organizuje Technická 
univerzita v Košiciach. Žiaci základných škôl 
mali možnosť vyskúšať si vysokoškolský život, 
ale najmä získať nové informácie a rozšíriť 
si vedomosti z energetiky i ďalších oblastí. 

PODPORUJEME MLADÝCH FUTBALISTOV

Už po piatykrát sme sa v júli 2011 podieľali 
na organizovaní jedného z najväčších športových 
podujatí pre mládež v strednej a východnej 
Európe – Fragaria Cup. Tento rok sa na prešovský 
futbalový turnaj prihlásilo až 252 družstiev 
z 19 krajín.

Viac o aktivitách VSE v rámci podpory regiónu, životného prostredia či rozvoja športu a vzdelania v našom okolí nájdete 
na www.vse.sk v časti Spoločenská zodpovednosť.

ŠETRÍME ENERGIU 
A PODPORUJEME ZELENÚ BUDÚCNOSŤ



VSENERGIA

VYUŽIŤ LACNEJŠÍ PLYN JE JEDNODUCHÉ

Modrý plyn si môže objednať každá domácnosť na Slovensku. Všetky formality 
spojené so zmenou dodávateľa vybaví RWE Gas Slovensko za vás. Stačí:

• zavolať na Zákaznícku linku RWE Gas Slovensko 0850 123 998,

• alebo prísť osobne na Kontaktné miesta zákazníka VSE a.s. (sesterskej
 spoločnosti RWE Gas Slovensko),

• alebo vyplniť formulár na www.ModryPlyn.sk v časti Zákazníci/Domácnosti.

i Viac informácií nájdete na www.ModryPlyn.sk. 

ODOBERÁTE UŽ 

MODRÝ PLYN 
OD RWE GAS SLOVENSKO?
Môžete ušetriť až 12 % z cien za dodávku plynu

Naša sesterská spoločnosť RWE Gas Slovensko ponúka všetkým 
odberateľom plynu z radov domácností možnosť úspory nákladov 
na zemný plyn. Oproti dominantnému dodávateľovi na Slovensku 
prináša nižšie ceny za dodávku plynu až o 12 %.

pre váš domov

RWE Gas Slovensko je najväčší konkurenčný dodávateľ zemného 
plynu na Slovensku. Spoločnosť u nás pôsobí od roku 2008 
a podarilo sa jej získať už mnoho tisícok zákazníkov z radov 
domácností, firiem a organizácií. Rovnako ako naša spoločnosť 
VSE a.s., aj RWE Gas Slovensko je súčasťou medzinárodného 
koncernu RWE.

Modrý plyn si môže objednať každá domácnosť na Slovensku. Všetky formality 
spojené so zmenou dodávateľa vybaví RWE Gas Slovensko za vás. Stačí:

 zavolať na Zákaznícku linku RWE Gas Slovensko 0850 123 998,
 alebo prísť osobne na Kontaktné miesta zákazníka VSE a.s. (sesterskej

 alebo vyplniť formulár na www.ModryPlyn.sk v časti Zákazníci/Domácnosti.

RWE Gas Slovensko je najväčší konkurenčný dodávateľ zemného 
plynu na Slovensku. Spoločnosť u nás pôsobí od roku 2008 
a podarilo sa jej získať už mnoho tisícok zákazníkov z radov 
domácností, firiem a organizácií. Rovnako ako naša spoločnosť 
VSE a.s., aj RWE Gas Slovensko je súčasťou medzinárodného 

na zemný plyn. Oproti dominantnému dodávateľovi na Slovensku 
prináša nižšie ceny za dodávku plynu až o 12 %.

Modrý plyn si môže objednať každá domácnosť na Slovensku. Všetky formality 

 alebo vyplniť formulár na www.ModryPlyn.sk v časti Zákazníci/Domácnosti.

RWE Gas Slovensko je najväčší konkurenčný dodávateľ zemného 

domácností, firiem a organizácií. Rovnako ako naša spoločnosť 

Potrebujete zistiť koľko platíte 
za elektrinu, upraviť spôsob platby 
alebo preskúšať elektromer? Stačí 
zavolať na Linku VSE, kde vám naši 
operátori ochotne poradia a vyriešia 
vaše požiadavky. Navyše všetky 
záležitosti spojené s odberom elektriny 
môžete cez telefón vybaviť nielen 
každý pracovný deň až do 20.00 hod., 
ale aj v sobotu od 9.00 do 16.00 hod.

Záležitosti, ktoré pre vás vybavíme 
cez telefón:

•  zmenu adresy pre zasielanie faktúr,

•  úpravu výšky a počtu preddavkových  
 platieb,

•  zmenu vybraných sadzieb 
 a spôsobu platby,

•  odpis faktúry, zasielanie poštových  
 poukážok a informačných
 materiálov,

•  predaj alebo prepis bytu či domu   
 (zmenu vlastníka),

VAŠE POŽIADAVKY VYBAVÍTE 
AJ V POHODLÍ DOMOVA
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PORADENSTVO VSE 
V OBLASTI DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

ODOBERÁTE UŽ 

MODRÝ PLYN 
OD RWE GAS SLOVENSKO?

Prenajímate nehnuteľnosť nájomníkom? 
Alebo sa naopak sťahujete do prenajatého 
bytu alebo domu? Neprehliadnite zmenu, 
ktorú začala uplatňovať od júna 2011 
spoločnosť Východoslovenská distri-
bučná, a.s., prevádzkovateľ distribučnej 
sústavy (PDS) elektriny na východnom 
Slovensku. 

UZAVRETIE ZMLUVY O PRIPOJENÍ 
IBA S VLASTNÍKOM ODBERNÉHO 
ELEKTROENERGETICKÉHO 
ZARIADENIA

Podľa nového Prevádzkového poriadku PDS 
môže spoločnosť VSE ako dodávateľ elektriny 
uzatvoriť Zmluvu o dodávke elektriny iba 
na odbernom mieste, na ktorom je Zmluva 
o pripojení uzavretá s vlastníkom odberného 
elektroenergetického zariadenia. Ten je vo väčšine 
prípadov zhodný s vlastníkom nehnuteľnosti.

ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?
Rady pre prenajímateľov 
Ak plánujete prenajať dom či byt novým nájomníkom, 
odporúčame vám:

• skontrolovať, či máte uzatvorenú platnú Zmluvu
 o pripojení s PDS,

• ak to tak nie je, zmluvu je potrebné s PDS uzatvoriť 
 čo najskôr. 

V opačnom prípade nemôže dodávateľ elektriny, teda 
spoločnosť VSE, uzavrieť zmluvu o dodávke elektriny 
s nájomníkom vašej nehnuteľnosti.

Rady pre nájomcov
Pokiaľ sa sťahujete do prenajatých priestorov, overte si: 

• či ich majiteľ má uzavretú zmluvu s PDS,

• prípadne ho o tento krok požiadajte. 
Predídete tak zbytočným problémom pri uzatváraní 
Zmluvy o dodávke elektriny s našou spoločnosťou.

OKTÓBER 2011

i Bližšie informácie spojené s touto témou vám radi poskytneme telefonicky na Linke VSE 0850 123 333. 

UZAVRETIE ZMLUVY O PRIPOJENÍ 
IBA S VLASTNÍKOM ODBERNÉHO 
ELEKTROENERGETICKÉHO 
ZARIADENIA

Podľa nového Prevádzkového poriadku PDS 
môže spoločnosť VSE ako dodávateľ elektriny 
uzatvoriť Zmluvu o dodávke elektriny iba 
na odbernom mieste, na ktorom je Zmluva 
o pripojení uzavretá s vlastníkom odberného 
elektroenergetického zariadenia. Ten je vo väčšine 
prípadov zhodný s vlastníkom nehnuteľnosti.

ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?
Rady pre prenajímateľov
Ak plánujete prenajať dom či byt novým nájomníkom, 
odporúčame vám:

•
 o pripojení s PDS,
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•  hlásenia stavu a porúch elektromerov,

•  ukončenie odberu,

•  dohody o splácaní dlhu,

•  sťažnosti.

Na Linke VSE získate informácie o:

•  sadzbách a cenách elektriny,

•  účtoch, faktúrach a upomienkach,

•  cenách služieb poskytovaných VSE,

•  postupoch a dokladoch potrebných na vybavenie
    požiadaviek,

•  časoch platnosti nízkeho a vysokého pásma,

•  obchodných podmienkach,

•  zriadení nového odberného miesta,

•  úradnom preskúšaní elektromera,

•  opätovnom pripojení po odpojení, resp. demontáži   
 elektromera.

 

Dohovoríte sa s nami v slovenskom, maďarskom i anglickom 
jazyku.Z pevnej linky voláte za cenu miestneho hovoru 
z celého územia Slovenskej republiky.

PORUCHOVÁ SLUŽBA VSE
Na bezplatnom čísle Poruchovej služby 0800 123 332 vám 
nonstop 24 hodín denne poskytujeme aktuálne informácie 
o poruchách a zároveň prijímame hlásenia o výpadkoch 
v dodávke elektriny.

Zmeny pri uzatváraní Zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy

Od januára do augusta 2011 využilo služby Linky VSE už takmer 160 000 zákazníkov.
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KONTAKTY NA RIEŠENIE VAŠICH POŽIADAVIEK

Jednotné otváracie hodiny: Pondelok: 8.00 – 16.00 hod., Utorok: 8.00 – 16.00 hod., Streda: 8.00 – 17.00 hod.,  
Štvrtok: 8.00 – 16.00 hod., Piatok: 8.00 – 15.00 hod.
 

VSE DEŤOM

Ahojte 
kamaráti,
moja sestra Nea, chodiaca 
encyklopédia, mi pripravila neľahkú 
úlohu. Pomôžte mi pri riešení tajničky 
a dozviete sa, aké domáce spotrebiče využívajú elektrinu. Aby mi 
Nea trochu pomohla, prezradila mi, že v tajničke sa ukrýva obrov-
ská sila. Skúsite ju vyriešiť? 

Vaše odpovede nám zašlite do 15. novembra 2011 na adresu: 
VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. 

Nezabudnite na obálku napísať heslo: Tajnicka. 

Pre 15 vyžrebovaných kamarátov pripravíme pekné darčekové 
balíčky.

Teším sa na vaše listy.

1. Obľúbenú pesničku si pustíš na CD... 
2. V tme ti posvieti... 
3. Pokrčené tričko ti vyžehlí... 
4. Pizzu ti zohreje... 
5. Rozprávky si pozrieš v... 
6. Špinavé ponožky ti vyperie... 
7. Zmrzlinu si schováš do... 
8. Počas horúčavy ťa ofúkne... 
9. Zaprášený koberec ti vyčistí... 

Váš Elo

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

9.
8.

KONTAKTY NA RIEŠENIE VAŠICH POŽIADAVIEK

 16.00 hod., Utorok: 8.00 – 16.00 hod., Streda: 8.00 – 17.00 hod.,  

1. Obľúbenú pesničku si pustíš na CD... 
2. V tme ti posvieti... 
3. Pokrčené tričko ti vyžehlí... 
4. Pizzu ti zohreje... 
5. Rozprávky si pozrieš v... 
6. Špinavé ponožky ti vyperie... 
7. Zmrzlinu si schováš do... 
8. Počas horúčavy ťa ofúkne... 
9. Zaprášený koberec ti vyčistí... 

2.

5.

  Osobne na ktoromkoľvek z našich 
 Kontaktných miest zákazníka (KMZ): 

KMZ Bardejov, Kellerova 9
KMZ Humenné, Námestie slobody 61 
KMZ Košice, Hollého 3
KMZ Michalovce, Štefánikova 2
KMZ Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42
KMZ Prešov, Levočská 3
KMZ Rožňava, Šafárikova 2
KMZ Spišská Nová Ves, Zimná 34
KMZ Trebišov, M. R. Štefánika 1515

  Telefonicky na Linke VSE 0850 123 333 každý pracovný deň 
od 7.00 do 20.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 16.00 hod. 
(požiadavky riešime aj v maďarskom alebo anglickom jazyku). 
Poruchy nám môžete nahlásiť na bezplatnej 24-hodinovej 
Poruchovej službe VSE 0800 123 332.

  Písomne na adrese: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
(faxové číslo: +421 55 678-6516)

 E-mailom na info@vse.sk


