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VSE VÁM 

PRINÁŠA 
NAJVÝHODNEJŠIU 
PONUKU NA TRHU 
S Kartou výhod VSE môžete ušetriť stovky eur 
ročne na výdavkoch vo vašej domácnosti. 

VSE odteraz prináša zákazníkom okrem zvýhodnenej 
ceny za elektrinu s produktom Úspora aj ďalšie 
výhody vo forme Karty výhod VSE, s ktorou získate: 
        zľavy na nákup produktov a služieb  
   v rozsahu od 5 % do 30 %,
         praktické asistenčné služby v prípade

nehody vo vašej domácnosti.

Aktuálny zoznam všetkých poskytovateľov výhod nájdete na našej internetovej stránke www.vse.sk. 
Prostredníctvom newslettra vás tiež budeme informovať o novinkách a najzaujímavejších akciách.

Milí čitatelia,

v posledných dňoch 
ste v médiách mohli 
zachytiť informácie 
o našej špeciálnej 
a dlho 
pripravovanej 
novinke pre vás  
– našich zákazníkov, 
 Karte výhod VSE. 

V zákazníckom časopise, ktorý práve držíte 
v rukách, sa dočítate, ako od nás môžete 
Kartu výhod VSE získať, aké benefity s ňou 
ihneď nadobudnete a ako sa vám vďaka nej 
zjednoduší život vo vašej domácnosti.

Prinášame vám tiež názor nielen spokojných 
zákazníkov VSE, ale aj tých, ktorí sa rozhodli 
prejsť na Modrý plyn od našej sesterskej 
spoločnosti RWE Gas Slovensko a výrazne 
tak ušetrili.

Zistíte tiež, čo pre žiakov na tento rok 
pripravujú naši maskoti energetickej 
efektívnosti Elo a Nea a aký progres sa udial 
v projekte E-mobility za posledné obdobie.

Prajeme vám príjemné čítanie.

Zľavy na nákup produktov 
a služieb až do 30 %
Prostredníctvom Karty výhod VSE môžete využiť výhody a zľavy 
v rozsahu od  5 % do 30 % na viac ako 9 000 obchodných 
miestach v celej Slovenskej a Českej republike. Karta výhod VSE 
platí vo všetkých prevádzkach označených samolepkou  
s logom Sphere card a je vystavená na meno držiteľa. 

Ušetríte pri nákupe produktov a služieb napríklad  
aj u týchto obchodných partnerov: Satur, Gorenje, Fann 
parfumérie, Pantha Rhei, Akadémia vzdelávania, Alpine 
Pro, Envy, Fokus očná optika, Reserved, Zlatokov, 
Spleen, Koberce Trend.

Okrem bežných zliav na držiteľov Karty výhod VSE čaká 
niekoľko špeciálnych, časovo ohraničených akcií.

Aktuálne špeciálne zľavy: 

Uvedené špeciálne zľavy platia do konca 
roka 2012, ak nie je uvedené inak.

Mgr. Miroslav Kulla
riaditeľ divízie Obchod

ŠARIŠ PARK

1. Zľava 30 % na Wellness balík, ktorý zahŕňa 2-hodinový vstup do saunového sveta a bazéna s atrakciami. Extra zľava 60 % na Wellness balík od utorka do piatka na vstupy uskutočnené do 14.00 hod.
2. Extra zľava 20 % na víkendové ubytovanie, platí od piatka do nedele, v apartmánoch v dreveniciach. Cena zahŕňa 1-hodinový vstup do bazéna s atrakciami, vstup do fitness a raňajky.

3. Zľava 80 % z cenníkových cien na exkluzívny prenájom miestností na rodinné akcie v Reštaurácii, Kolibe a Vínnej pivnici.

AQUACITY POPRAD

Ku každej vstupenke VITAL 

packet druhá za cenu 1 euro. 

Platí do 15. 11. 2012.

KARTAGO TOURS 

Zľava 28 % z katalógu V zime 

k moru (Egypt) na vybrané hotely.

ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE
Zľava 50 % pre držiteľa karty;nevzťahuje sa na premiérové 
predstavenia, na detské predstaveniaa na hosťujúce predstavenia.

pre váš domov



OKTÓBER 2012

VSE VÁM 

PRINÁŠA 
NAJVÝHODNEJŠIU 
PONUKU NA TRHU Stačí, ak zavoláte na Linku asistenčných služieb 

VSE a RWE Gas Slovensko 0850 123 313, 
nahlásite udalosť a uvediete niekoľko potrebných 
identifikačných údajov. Operátor ihneď pošle  
na uvedenú adresu špecialistu  na danú situáciu, 
ktorý vám pomôže.

S Kartou výhod VSE tiež získate 
možnosť využiť praktické 
asistenčné služby. Vždy, keď dôjde 
vo vašej domácnosti k nehode, 
budete mať nárok na okamžitý 
zásah špecialistu v hodnote 100 
eur a úhradu použitého materiálu 
v hodnote 20 eur. 

Služby zahŕňajú zásah:

     inštalatéra
     elektrikára
     kúrenára
     plynára
     sklenára
     zámočníka 

Praktické asistenčné služby

HORIACA ZÁSUVKA TESNE PRED OSLAVOU

„Môj sedemročný syn mal v jedno veterné 

septembrové popoludnie naplánovanú oslavu 

siedmych narodenín. Pozvali sme jeho 

spolužiakov a chlapcov z futbalového 

klubu. Všetci mali prísť o štvrtej poobede. 

Torta bola prichystaná v chladničke. 

Robili sme posledné prípravy na oslavu, 

keď sa z obývačky začal šíriť zvláštny 

zápach. S hrôzou sme zistili, 

že nám horí zásuvka. 

Boli sme chvíľu v strese, avšak 

napadlo mi, že nedávno mi prišla 

Karta výhod VSE, ktorú som si 

telefonicky objednala. Získala 

som tak zadarmo služby elektrikára.

Zavolala som na Linku asistenčných

služieb a do hodinky a pol 

sme mali vymenenú zásuvku.

Oslávenec si vydýchol a s radosťou

sme privítali prichádzajúcich hostí.“ 

Objednajte si Kartu výhod VSE čo najskôr.

Ak si Kartu výhod VSE objednáte s naším zvýhodneným produktom Úspora, 
všetky tieto výhody vám ponúkame za cenu 1 euro mesačne.
Naše kontaktné údaje nájdete na poslednej strane časopisu.
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Východoslovenská energetika a.s.

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V

IČO: 36211222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

Banka: VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Č. účtu: 4350099416/3100

IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 BIC: LUBASKBX Tlačový doklad: 1 111 111 111

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU
číslo 72XXXXXXXX

Odberateľ:
Janko Elektrikár
Elektrická 8, č.bytu 1
000 01 Elektrikovce

Vaše zákaznícke číslo:  51XXXXXXXX

(uvádzajte, prosím, pri každom kontakte s našou spoločnosťou)

Korešpondenčná adresa 21XXXXXXXX Fa

Janko Elektrikár
Elektrická 8, č.bytu 1
000 01 Elektrikovce

Variabilný symbol 21XXXXXXXX

Dátum splatnosti 27.03.2012

Dátum dodania tovaru 10.02.2012

Dátum vyhotovenia 11.02.2012

Konštantný symbol
0008

Spôsob úhrady
SIPO

Mena
EUR

Fakturačné obdobie: 08.02.2011 - 10.02.2012

VYÚČTOVANIE PLATIEB

Názov položky                                                    C
elkom s DPH

Preplatok (-) / Nedoplatok (+)

Z toho DPH (20 %)

Dodávka a distribúcia elektriny
208,58 34,80

Zaplatené preddavkové platby
-248,60

- 40,02

K VRÁTENIU
40,02 EUR

Preplatok v uvedenej výške Vám bude započítaný na najbližšom SIPO lístku spolu

s preddavkovou platbou.

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie:

Splatnosť
EUR

15.03.2012
19,10

16.04.2012
19,10

15.05.2012
19,10

15.06.2012
19,10

16.07.2012
19,10

15.08.2012
19,10

17.09.2012
19,10

15.10.2012
19,10

15.11.2012
19,10

17.12.2012
19,10

15.01.2013
19,10

Vážený pán Elektrikár,

ďakujeme Vám, že využívate služby našej spoločnosti VSE. V súčasnosti máte

na svojich odberných miestach nastavený zvýhodnený produkt ÚSPORA. Bližšie

informácie o produkte nájdete na www.vse.sk alebo Vám ich poskytneme na Linke

VSE 0850 123 333.

Podrobnosti o Vašej spotrebe na odbernom mieste nájdete na ďalšej strane

faktúry.
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ROZPIS POLOŽIEKk faktúre za elektrinu č. 72XXXXXXXX

Východoslovenská energetika a.s.Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
IČO: 36211222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319
Banka: VOLKSBANK Slovensko, a.s.Č. účtu: 4350099416/3100IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 BIC: LUBASKBX

Tlačový doklad: 1 111 111 111

Údaje o odbernom mieste:Adresa: Elektrická 8
000 01 ElektrikovceZmluva: 10XXXXXČíslo OM: 5XXXXXEIC: 24ZVS0000XXXXXXX

Vývoj spotreby na odbernom mieste v obdobiach:od 08.02.2011 do 10.02.2012

od 10.02.2010 do 07.02.2011

907 kWh

1 235 kWh
Prehľad spotreby:
Elektromer

č.
Odpočtové obdobieod do Tarifa Počiatočný stav Konečný stav Násobiteľ Množstvo (kWh)

7XXXXXX 08.02.2011 31.12.2011 VT
5 473 6 278 1,000 805,00

01.01.2012 10.02.2012 VT
6 278 6 380 1,000 102,00

Fakturované položky za dodávku silovej elektriny:Názov položky Odpočtové obdobie
od do Sadzba Množstvo

Merná
jednotka

(MJ)
EUR / MJ

EUR
bez DPH

08.02.2011 31.07.2011

Silová elektrina VT
Štandard Maxi (DD2) 428,000 kWh 0,06470 27,69

01.08.2011 31.12.2011
377,000 kWh 0,06470 24,39

01.01.2012 10.02.2012
102,000 kWh 0,06730 6,86

08.02.2011 31.12.2011

Mesačná platba
Štandard Maxi (DD2) 12 / 365 * 327 dní Mes 0,70000 7,53

01.01.2012 10.02.2012
12 / 366 * 41 dní Mes 0,70000 0,94

01.08.2011 10.02.2012

Zľava - produkt ÚSPORA

-1,78

Spolu za dodávku silovej elektriny bez DPH

65,63

Fakturované položky za distribúciu a regulované položky:Názov položky Odpočtové obdobie
od do Množstvo Merná

jednotka
(MJ)

EUR / MJ
EUR

bez DPH

Variabilná zložka tarify za distribúciuvrátane prenosu elektriny VT
08.02.2011 31.12.2011

805,000 kWh 0,03090 24,87

01.01.2012 10.02.2012
102,000 kWh 0,03090 3,15

Tarifa za distribučné straty 08.02.2011 31.12.2011
805,000 kWh 0,01068 8,60

01.01.2012 10.02.2012
102,000 kWh 0,01098 1,12

Tarifa za prevádzkovanie systému 08.02.2011 31.12.2011
805,000 kWh 0,00895 7,20

01.01.2012 10.02.2012
102,000 kWh 0,00733 0,75

Tarifa za systémové služby 08.02.2011 31.12.2011
805,000 kWh 0,01485 11,95

01.01.2012 10.02.2012
102,000 kWh 0,01570 1,60

Pevná zložka tarify za distribúciu 08.02.2011 31.12.2011 12 / 365 * 327 dní Mes 3,78300 40,67

01.01.2012 10.02.2012 12 / 366 * 41 dní Mes 4,10460 5,52

Odvod do Národného jadrového fondu 08.02.2011 10.02.2012
907,000 kWh 0,00300 2,72

Spolu za distribúciu a regulované položky bez DPH

108,15

Fakturované celkom za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH
173,78
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NÁZORY NAŠICH ZÁKAZNÍKOV
Prinášame vám názory zákazníkov VSE, ktorí si objednali náš zvýhodnený produkt Úspora.

Ing. Roman Leško

Medzev

„VSE vnímam ako tradičného a seriózneho 

dodávateľa, keďže ste na trhu mnoho rokov.  

Ponuku na Úsporu som prijal, pretože som 

si chcel znížiť účty za energie, čo sa mi teraz 

vyplatilo.“

Dana Jacková
Zlatá Idka

„S VSE máme dobré skúsenosti a sme s vami spokojní. Produkt Úspora sme si objednali kvôli zníženiu ceny na dlhšie obdobie.“

JUDr. Ján Gajdoš
Košice

„U VSE som ostal napriek ponukám iných 
dodávateľov nielen kvôli úspore, ale hlavne 
kvôli úrovni služieb, na ktoré som si u VSE 
zvykol. Máte dlhoročnú históriu, preto sa  
na vás dokážem spoľahnúť.“

NOVÁ A LEPŠIA FAKTÚRA 
Farebné odlíšenie informácií, graf porovnávajúci vašu spotrebu 
a jasné oddelenie dodávky a distribúcie – to je len niekoľko noviniek na našej faktúre.

Od začiatku jesene sme začali 
posielať našim zákazníkom z radov 
domácností faktúru za elektrinu  
s novým vzhľadom. Vytvorili sme 
nový dizajn, ktorého cieľom je zvýšiť 
zrozumiteľnosť faktúry.

Informácie sme rozložili do farebných 
blokov, aby boli zreteľnejšie 
oddelené.

Na našej internetovej stránke 
www.vse.sk v časti Zákazníci/
Domácnosti/Spôsoby platby 
nájdete interaktívnu pomôcku 
s vysvetlivkami jednotlivých 
fakturovaných položiek 
a skladby ceny za elektrinu.

Fakturované položky sú odteraz 
usporiadané v tabuľkách a rozdelené 
na obchodnú a distribučnú časť. 

Jednoducho tak zistíte, akú časť 
z celkovej fakturovanej sumy platíte
za dodávku silovej elektriny a akú 
za distribúciu a ostatné regulované 
položky.

Novinkou je tiež graf, ktorý porovnáva 
vašu spotrebu vo fakturovanom  
a predchádzajúcom období.

Spolu s faktúrou posielame všetkým 
zákazníkom sprievodný list s krátkym 
vysvetlením hlavných zmien na faktúre.
Veríme, že sa v novej faktúre ľahšie 
zorientujete a rýchlejšie nájdete 
hľadanú položku. 

pre váš domov



PROJEKT
VSE úspešne pokračuje v projekte E-mobility

Doposiaľ sme vybudovali štyri nabí-
jacie stanice – v Košiciach, Bratislave, 
Poprade a Nitre. 

Elektrinu na našich nabíjacích stani-
ciach budeme zákazníkom poskytovať 
zdarma do konca roku 2013. 
Zákazníkom tiež ponúkame montáž 
„domácich“ nabíjacích staníc, ktoré im 
vieme zabezpečiť v spolupráci s naším 
materským koncernom RWE.

SEVA: Firmy sa spojili pre dopravu 
bez emisií.

V apríli 2012 Východoslovenská 
energetika a.s. a ďalší predstavitelia 
energetického a elektrotechnického 
priemyslu oznámili založenie Slovenskej 
asociácie pre elektromobilitu (SEVA), 
ktorej úlohou je zastupovať a podporo-
vať rozvoj dopravy a dopravnej infra
štruktúry pre osobné i úžitkové elektric-
ké vozidlá na Slovensku.

Európsky týždeň mobility 2012.
V týždni od 16. do 22. septembra 
2012 sa v Košiciach uskutočnilo už 
tradičné podujatie Európsky týždeň 
mobility, do ktorého sa zapojila i VSE. 

Pre verejnosť sme pripravili zdarma 
možnosť využiť službu ETAXI ekologic-
kého elektromobilu. Premávalo na Hlav-
nej ulici na trase OD Dargov – OD 
TESCO a späť.

VSE PARTNEROM EKO-MAPY
Projekt Eko-mapa koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci 
s Východoslovenskou energetikou a pre východné Slovensko bol spustený na jar 2012.  
Občania a návštevníci stránky www.eko-mapa.sk nájdu na Ekomape stovky tipov na zelenší život.

V minulom školskom roku pre žiakov 
základných škôl z celého Slovenska 
pripravili Elo a Nea súťaž Vyblázni sa 
s celou triedou v Aquacity Poprad. Tri 
víťazné triedy tak zažili fantastický 
školský výlet do aquaparku, ich učitelia 
získali praktické netbooky a ich škola 
modernú interaktívnu tabuľu.

Naši energetickí maskoti však 
nezaháľali a po úspešnej súťaži 
sa zúčastnili množstva kultúrnych 
a športových podujatí, kde 
propagovali myšlienky šetrenia 
energií a zodpovedného prístupu 
k energetickým zdrojom.

Deti sa s nimi môžu stretnúť tiež 
na www.ZelenaBuducnost.sk 
a na fanúšikovskej stránke 
www.facebook.com/SetrimeEnergiu.
Navyše práve odoslali na základné 
školy výzvu na prípravu energetických 
infostánkov, spomedzi ktorých vyberú 
tri najlepšie a ich tvorcov obdarujú 
skvelými cenami. 

ELO a NEA  v akcii

OKTÓBER 2012

Pridajte sa k nim na Facebooku 
a nič z toho, čo Elo a Nea chystajú, 
vám neunikne!

Od roku 2010 vo VSE podporujeme ekologický spôsob dopravy a chceme do budúcnosti našim 
zákazníkom vytvoriť podmienky na využívanie áut s elektrickým pohonom.
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SÚŤAŽTE
o 3 smartfóny HTC DESIRE S

Ako váš dlhodobý a spoľahlivý 
dodávateľ sa s vami snažíme viesť živý 
dialóg. Je naším cieľom čo najskôr vás 
informovať o dôležitých zmenách  
na trhu i v našej ponuke. Doplnenie 
a aktualizácia vašich kontaktných 
údajov nám v našom snažení pomôže.

Pripravili sme preto pre vás súťaž, 
v ktorej po zaslaní vašich kontaktov 
môžete vyhrať smartfón HTC DESIRE S.
Vyžrebujeme až troch výhercov! 

Ako na to? JE TO JEDNODUCHÉ.

1. Vyplňte jednoduchý formulár 
na www.vse.sk do 3. decembra 2012.  
Vďaka mobilnému číslu a emailu 
vás budeme môcť jednoduchšie 
a rýchlejšie kontaktovať ohľadom 
všetkých zmien a noviniek 
súvisiacich s dodávkou elektriny.

2. Zaradíme vás do žrebovania 
o 3 smartfóny HTC DESIRE S.

3. Zoznam výhercov uverejníme 
7. decembra 2012 na www.vse.sk.

Podmienky súťaže nájdete  
na www.vse.sk/Zákazníci/Domácnosti.

MODRÝ PLYN
NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA NA TRHU

Úsporu s Modrým plynom si vypočítate 
pomocou našej internetovej kalkulačky  
na www.ModryPlyn.sk.

Navyše pre našich zákazníkov neustále pripravujeme mimoriadne výhody.

PREJDITE NA MODRÝ PLYN ONLINE A UŠETRITE AŽ 12 %
Ak prejdete na Modrý plyn ONLINE, ušetríte až 12 % a navyše získate  
odmenu 15 eur. 

JE TO JEDNODUCHÉ
Uzatvorte zmluvu cez ONLINE formulár na www.Modryplyn.sk. Odmenu 
vo výške 15 eur od nás dostanete po začatí dodávky zemného plynu do vašej 
domácnosti. Ponuka platí pre zákazníkov, ktorí uzavrú zmluvu s akýmkoľvek 
variantom produktu BONUS a využívajú plyn na ohrev vody alebo kúrenie  
(tarifa D2 – D4).

PONÚKAME VÁM NAJVYŠŠIU ZĽAVU SPOMEDZI VŠETKÝCH 
DODÁVATEĽOV NA SLOVENSKU
Garantovaná úspora až 10 % oproti dominantnému dodávateľovi plynu  
a navyše 2 % pri objednávke prostredníctvom ONLINE formulára.

MÁME NAJŠIRŠIU PONUKU PRODUKTOV  
S viazanosťou aj bez viazanosti. 
 

SME VOĽBOU ČÍSLO 1 PRI ZMENE DODÁVATEĽA
Každý piaty kubík dodaného plynu na Slovensku  
je od RWE Gas Slovensko.

SPOĽAHLIVÁ DODÁVKA
Kvalita dodávok plynu do vašej domácnosti sa po zmene  
dodávateľa vôbec nezmení.

RWE Gas Slovensko − naša sesterská 
spoločnosť si za štyri roky pôsobenia 
na slovenskom trhu s energiami získalo 
dôveru desaťtisícov zákazníkov z radov 
domácností. Presvedčilo ich garanciou 
spoľahlivej dodávky a nižšou cenou. 
Aj preto je voľbou č. 1 pri zmene 
dodávateľa plynu s viac ako 21 %-ným 
trhovým podielom.

4 DÔVODY, PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE MODRÝ PLYN

Využite našu ONLINE 

ponuku do 30. 11. 2012

pre váš domov
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ROZHOVOR: AKO SOM NAŠIEL SPOĽAHLIVÉHO PARTNERA 
Obľúbený slovenský herec 
hľadal a našiel. Vlastne šťastie 
si ho minulý rok našlo samo. 
V čase, keď sám uvažoval nad 
tým, že jeho domček v Lozorne 
potrebuje zmenu, navštívil 
ho predajca Modrého plynu. 
Rozpráva Ady Hajdu.

Ady, ako sa vám varí na Modrom 
plyne?

Hosťom u nás chutí a tým, že pri varení 
rovno aj šetrím, tak môžem nakŕmiť 
celú dedinu (smiech).

Ako prebehla celá zmena, zaťažilo 
vás to nejako?

Po pravde ani neviem, že som 
niečo menil. Bolo to naozaj veľmi 
jednoduché. Prišiel za mnou predajca 
Modrého plynu, s ktorým som podpísal 
všetky náležitosti a bolo to. Nie je 
potrebné nič meniť, žiadne potrubia, 
trúbky.

Predajca prišiel priamo domov? 

Presne tak. Ten komfort je neskutočný. 
Rozumiem, že niektorí ľudia môžu byť 
zdržanlivejší a nedôverujú „cudzincom“ 
natoľko, aby ich vpustili do vnútra.  
No títo predajcovia Modrého plynu 
musia mať odznak Modrý plyn, a čo  
je dôležitejšie, preukaz predajcu  
s takým číselkom. No a vy zavoláte  
na bezplatnú linku 0800 123 532  
a tam vám podľa toho číselka povedia, 
či je to legitímny predajca.

Dnes je to už rok, čo odoberáte 
Modrý plyn. 

Aj ľudia si to pamätajú. Zastavujú ma  
a pýtajú sa, je všetko v poriadku, 
naozaj to celý čas funguje? A ja 
odpovedám, áno, funguje. A ešte  
im hovorím, že ak chcú odoberať plyn 
od RWE Gas Slovensko ako ja, nemali 
by podpis zmluvy odkladať. 
Ďalšia vykurovacia sezóna je  
za dverami.

MODRÝ PLYN
NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA NA TRHU

NÁZORY NAŠICH ZÁKAZNÍKOV
Prinášame vám názory zákazníkov RWE Gas Slovensko, ktorí vďaka Modrému plynu výrazne ušetrili.

Ing. Ján Bánoci
Hrašovík

„Hoci v tomto rodinnom dome nie sme 

po celý rok, aj tak mi záleží na tom, aby nás 

vykurovanie stálo čo najmenej. Neváhal som 

prejsť na Modrý plyn a ponuku som prijal. 

Vo faktúre mi vyšiel preplatok a úspora 

s Modrým plynom.“
 

Anna Mižáková
Budimír

„Šetriť energiu v mojom rodinnom dome 
je pre mňa samozrejmosťou. Prejsť na Modrý plyn som sa rozhodla na základe listu, ktorý mi prišiel poštou. Aj vďaka Modrému plynu a ponuke Úspory od VSE platím menej 
za energie, ako som zvykla v mestskom byte.“

Milan Raffáč
Obišovce

„Prečo sme prešli na plyn od vás? Zlákala nás 
cena, ktorú ste ponúkali. Keďže nás oslovili 
priamo na Kontaktnom mieste zákazníka, 
nemali sme obavy a zmenili sme dodávateľa. 
Vyplatilo sa, v našom dome sme tak ušetrili 
za energie.“

OKTÓBER 2012
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KONTAKTY NA RIEŠENIE VAŠICH POŽIADAVIEK

ZAHRAJTE SA S ELOM A NEOU

Ahojte kamaráti,
tentokrát si pre vás Elo a Nea pripravili obrázkovú krížovku. 
Po jej vyriešení nájdete názov jedného z obnoviteľných zdrojov energie. 

Riešenie nám pošlite na adresu: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
alebo na marketing@vse.sk do 30. novembra 2012. 
Na obálku napíšte heslo: Obrázková krížovka s Elom a Neou
a my zo správnych odpovedí 5. decembra 2012 vyžrebujeme 15 výhercov darčekového balíčka.

Tešíme sa na vaše listy.

VSEnergia pre váš domov, 10. ročník    Vydavateľ: Východoslovenská energetika a.s.
   Redakcia: Mgr. Oľga Bartková, Ing. Natália Tomašová    Redakčná rada: Mgr. Miroslav Kulla, 
Ing. Peter Kovács, Ing. Igor Mondek    Grafická úprava: ROKO, a.s.    Tlač: Hi-Reklama, s.r.o. 

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.
 

  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
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