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Staráme sa 
o vás už celé 
generácie
Sme tu pre vás už 86 rokov, počas ktorých neustále 
hľadáme možnosti, ako vám priniesť elektrinu a plyn za 
čo najvýhodnejšie ceny. Vďaka našim novým produktom 
prinášame viac výhod pre váš domov. LEDky, alarmy, 
ohrievače a Karta výhod vám pomáhajú šetriť a zároveň 
chrániť vašu domácnosť.

v rukách držíte najnovšie vydanie náš-
ho časopisu, v ktorom vám predstavíme 
novinky od VSE a ponúkneme množstvo 
praktických tipov pre domácnosť. Neus-
tále sa pre vás a vďaka vám zlepšujeme, 
aby sme vám uľahčili každodenný život. 

Radi vám odporučíme, čo je najvhodnej-
šie pre vašu domácnosť a ako znižovať 
náklady na jej prevádzku. Napríklad na 
svietení ušetríte s našimi kvalitnými LED 
žiarovkami, ktoré si teraz môžete vyskúšať 
v akcii „Šrotovné na staré žiarovky“. 

Snažíme sa napredovať aj v oblasti zákaz-
níckych služieb. Ak potrebujete vo VSE 
niečo vybaviť, nemusíte si už brať dovo-
lenku. Sme vám k dispozícii osobne, te-
lefonicky i online, takže si vy sami môžete 
zvoliť ako s nami budete komunikovať. 

Viac informácií o našich nových produk-
toch a službách vám ponúkame na strán-
kach tohto časopisu. 

Želám vám príjemné čítanie.

Mgr. Miroslav Kulla, 
riaditeľ divízie Obchod

Milí zákazníci,

Ak máte podozrenie, že ste sa stali obeťou nekalých predajných praktík, môžete nás kontaktovať telefonickyna Linke bezpečného
predaja 0800 123 532 alebo osobne v našich Zákazníckych centrách.

Metódy nečestných podomových predajcov Stanovisko VSE

Tvrdia, že VSE mení názov, preto je potrebné podpísať novú zmluvu. Nie je to pravda. VSE nemení názov. 

Tvrdia, že RWE nemecký majiteľ elektrární na Slovensku končí. Nie je to pravda, spoločnosť RWE ostáva spolumajiteľom VSE. RWE na 
Slovensku, naopak, rozvíja nové služby a produkty.

Žiadajú od Vás faktúry za elektrinu z minulých rokov. Naši predajcovia nemajú dôvod nahliadať do Vašich faktúr. Majú ich k 
dispozícii. 

Preukazujú sa identifikačnou kartičkou s logom našej spoločnosti. Totožnosť našich podomových predajcov si môžete overiť na našej Linke 
bezpečného predaja 0800 123 532. 

Pri podpise zmluvy, nedávajú ako prílohu tlačivo na odstúpenie od 
zmluvy.

Pri podomovom alebo telefonickom predaji môžete do 14 dní odstúpiť od 
zmluvy bez udania dôvodu. Je povinnosťou predajcu poskytnúť Vám pri 
podpise zmluvy takýto formulár.  

UPOZORNENIE:  Ako sa vyhnúť podvodníkom
V poslednom období sa na nás zákazníci obracajú s otázkami, ktoré súvisia s podomovým predajom.  Našich zákazníkov oslovujú 
podomoví predajcovia iných dodávateľov a poskytujú im nepravdivé informácie o našej spoločnosti VSE. Následne ich presviedča-
jú, aby podpísali novú zmluvu. 

Prinášame Vám základné informácie, aby sme Vám pomohli zvládnuť tieto situácie k Vašej spokojnosti:

Napredujeme i v oblasti služieb pre našich zákazníkov. Na 
„vybavovačky“ si už nemusíte brať dovolenku, takmer všetko 
vyriešite nielen telefonicky, ale aj online prostredníctvom 
našej webovej stránky www.vse.sk.

Pri akýchkoľvek otázkach či problémoch môžete využiť 
novinku - live chat, cez ktorý dostanete rýchle odpovede 
priamo na našom webe. Ak uprednostňujete osobný kontakt, 
radi vás privítame v našich zákazníckych centrách. Návštevu 
na konkrétny termín si môžete dohodnúť na našej vyššie 
uvedenej webstránke cez online rezerváciu stretnutia.
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Využite našu skvelú akciu 
a vymeňte 
staré žiarovky za LEDky

Staráme sa o našich zákazníkov, a preto vám prináša-
me šrotovné! Prineste do nášho zákazníckeho centra 
staré žiarovky, žiarivky, výbojky a my vám darujeme 
novú, úspornú LED žiarovku. Pre seba ušetríte peniaze, 
pre budúce generácie životné prostredie.

Prineste starú žiarovku do akéhokoľvek z našich zákaz-
níckych centier, využite našu ponuku LEDiek a získajte 
jednu kvalitnú LED žiarovku v hodnote 11,99 eur ako 
darček.
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Naši spokojní
zákazníci

Maria Godorova 
Partizánske

„S Modrým plynom je to úplne 
super. S prístupom predajcu
som bola veľmi spokojná.
Potešia aj nižšie ceny.”

Rastislav Gábor 
Kecerovské Pekľany

„Nedávno som využil Kartu 
výhod, keď sa mi pokazil sporák. 

Opravár prišiel v priebehu
dňa a haváriu opravil. Nemusel 

som platiť ani euro.”

Ing. Alojz Židek 
Dunajská Lužná

„Som spokojný s Kartou výhod. 
Využívam ju pri tankovaní,

len škoda že ju občas
zabudnem doma :)”

Jozef Schulc 
Bôrka

„LED žiarovky?
Výborná technológia!”

Prineste 1 starú žiarovku + prenajmite si ľubovoľný počet LEDiek 
= 1x LED zadarmo (náhrada za 60 W žiarovku) pre jedného zákazníka.

Šrotovné bude prebiehať v termínoch od 19.10.2015 do 30.11.2015 alebo do vypredania zásob.

ľubovoľný počet LED
žiaroviek na prenájom

1 zákazníkminimálne 
jedna stará žiarovka
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Nové produkty od VSE
pre váš domov

Šetrite s kvalitnými LEDkami

Chráňte svoje zdravie s CO alarmom

Bezpečná domácnosť s NG alarmom

Úsporné a odolné LED žiarovky ušetria až 89 % elektriny určenej na 
svietenie. Sú to žiarovky prémiovej značky, ktorá patrí medzi najkvalitnej-
šie na trhu - sú bezpečné, bez škodlivých látok a UV žiarenia.

Zaobstarajte si LED žiarovky od VSE na prenájom! LEDky na prenájom 
sú šikovný spôsob, ako doma ihneď ušetriť. Svietia rovnako kvalitne ako 
klasické žiarovky, no za menej peňazí. 

Oproti LEDkám z obchodu ich u nás dostanete za symbolickú čiastku už 
od 0,30 € mesačne. Na LED žiarovky sa vzťahuje nekonečná záruka – ak 
vám žiarovka nefunguje, kedykoľvek vám ju vymeníme.

Verní zákazníci môžu využiť po 24 mesiacoch používania žiaroviek skvelú akciu – odkúpenie 
LED-iek za symbolickú cenu 0,01 €.

Smrteľne jedovatý oxid uhoľnatý (CO) vzniká pri spaľovaní palív 
pri vykurovaní (drevo, uhlie, zemný plyn). Nebezpečná koncentrá-
cia CO vo vašej domácnosti môže vzniknúť, ak má spaľovacie za-
riadenie (kotol, krbová pec, kozub a pod.) poruchu, rozladí sa,je 
nesprávne udržiavané, sa miestnosť nedostatočne vetrá. Označuje 
sa aj ako tichý zabijak, pretože je bez zápachu a chuti a je vysoko 
toxický.

CO alarm je jediná možnosť, ako zistiť prítomnosť CO vo vašej 
domácnosti a ochrániť tak zdravie i život vašej rodiny. Vždy je lep-
šie zabezpečiť prevenciu než neskôr riešiť následky.

Zemný plyn (NG) je plyn bez farby, chuti a zápachu, preto sa pri úprave pridáva 
odorant – zápachová látka, aby bol v ovzduší identifikovateľný, v kombinácii so 
vzduchom je už pri koncentrácii 5 – 15 % extrémne výbušný.

Aby ste boli po celý čas v bezpečí, prinášame vám spoľahlivý NG alarm, ktorý 
automaticky signalizuje zvýšenú koncentráciu zemného plynu. Je certifikovaný, 
spĺňa potrebné európske normy a poskytuje zvýšenú ochranu pred prípadným 
výbuchom vďaka doplneniu uzatváracieho ventilu priamo na prívod plynu.
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Skúsenosť zákazníka s NG alarmom

Ušetrite s chytrým 
ohrievačom vody

Najvýhodnejšie ponuky 
pre vás s Kartou výhod

Už dlhšiu dobu som mala v domácnosti problém - 
podozrenie, že mi uniká plyn. Cítila som neustály 
zápach, musela som stále otvárať okná, často som 
vetrala aj počas zimy. Kontaktovala som zákaznícku 
linku plynární v Košiciach, no tam mi nevedeli pomôcť.

Následne som išla do zákazníckeho centra VSE 
v Poprade, kde mi zamestnankyňa okamžite 
ponúkla riešenie môjho problému v domácnosti. 
Spočívalo v tom, že som si od VSE prenajala 
produkt NG alarm – detektor úniku plynu. 
S pomocou detektora som doma hneď zistila, 
že mi skutočne uniká plyn, keďže alarm vydával 
výstražný zvuk. Nato som zavolala plynárov, 

Užívajte si množstvo výhod s našou 
kartou! Staňte sa členom programu 
Karta výhod a vďaka mimoriadnym 
benefitom ušetríte na výdavkoch vo 
vašej domácnosti. Viac informácií náj-
dete na www.kartavyhod.sk. 

Pre ďalšie info o našich nových produktoch navštívte www.vse.sk.

ktorí hneď prišli a poruchu odstránili.
Zistili, že plyn unikal smerom z kotla cez 
kúpeľňu priamo do celého bytu. Nakoniec 
všetko dobre dopadlo. Vďaka detektoru 
v domácnosti som zistila, že mi plyn 
naozaj unikal a podozrenie sa potvrdilo. 

Od návštevy plynárov a odstránenia poruchy 
je doma všetko v poriadku a plyn už necítim. 
Od VSE využívam Kartu výhod a detektor úniku 
plynu, ktorý mi v mojej domácnosti veľmi 
pomohol.

pani A. P. z Toporca

dnejšie ponuky
ýhod

Znížte vaše náklady na elektrinu spotrebovanú pri ohreve 
vody minimálne o 25 % vďaka tejto inteligentnej elektro-
nike. Zákazníci VSE majú exkluzívnu možnosť zaobstarať 
si inteligentný elektrický ohrievač vody EURO so suchým 
keramickým telesom. 

ýý
kekeraramimimickckýmým ttelelesesomomo ..

Ohrievač si nemusíte ku-
povať, u nás si ho môžete 
prenajať. 

Výdavky vášho rodinného 
rozpočtu sa zvýšia len o 
pár eur, nakoľko s ohrieva-
čom vody klesne spotreba 
elektriny.

Je vhodný najmä do oblastí 
s tvrdou vodou, nezanáša sa 
vodným kameňom tak ako 
bežné ohrievače so štan-
dardnou špirálou. 
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Energetické poradenstvo
Znížime vašu spotrebu energie
Míňate priveľa na energie? Naši profesionáli vám poradia, 
ako znížiť jej spotrebu vo vašej domácnosti. Celý proces 
je jednoduchý a bezpečný. Túto novú službu v hodnote 
69  EUR majú naši verní zákazníci možnosť získať úplne 
ZADARMO, stačí zavolať na našu zákaznícku linku a dohod-
núť si stretnutie.

Energetický poradca zistí, koľko energie reálne spotrebuje 
vaša domácnosť a vypracuje návrhy pre nové úspory a do-
siahnutie nižších energetických nákladov. 

Fotovoltika

Nechajte slnko 
platiť vaše účty
za elektrinu

Fotovoltika sa zaoberá premenou svetla na elektrickú 
energiu. Systémy, ktoré premieňajú slnečné žiarenie 
na elektrickú energiu sa nazývajú fotovoltické.

Určite ste sa stretli so so-
lárnymi kalkulačkami, ktoré 
na svoju prevádzku ne-
potrebovali batériu, ale 
postačovalo svetlo dopa-
dajúce na miniatúrny foto-
voltický článok inštalovaný 
v tele kalkulačky. Alebo ste 

počuli o fotovoltických článkoch zoskupených do pa-
nelov, ktoré sa už niekoľko desaťročí úspešne využí-
vajú v astronautike a generujú potrebnú elektrinu na 
pohon všetkých elektrických systémov v satelitoch.

Registrácia:
Máte záujem o obnoviteľný zdroj energie pre 
Vašu domácnosť so zaujímavou štátnou dotáciou?
Zaregistrujte sa ešte dnes a získajte viac informácií 
o našej ponuke. Je to naozaj jednoduché, urobte tak:

 prostredníctvom formulára na www.rwe.sk/oze

 formou SMS - Pošlite SMS na číslo 0905366266 
v tvare: OZE (medzera) MENO PRIEZVISKO (medze-
ra) TELEFONICKY KONTAKT (napr. OZE JAN KOVAC 
0915 123 456) a my sa vám ozveme naspäť.

 na Linke VSE - zavolajte nám na 0850 123 333

Tento zdroj elektriny môže byť pre vašu domác-
nosť naozaj užitočný. Tejto oblasti sa venujeme 
dlhodobo a patríme medzi popredných hráčov 
v oblasti dodávky energií v Európe.

Bariérou pre širšie využitie tejto technológie 
v domácnostiach bola doteraz relatívne vyso-
ká cena. Máme však dobré správy! Vláda SR 
v rámci operačného programu Európskej únie 
Kvalita životného prostredia odsúhlasila prog-
ram podpory aj pre tieto systémy formou zaují-
mavej štátnej dotácie.

Sledujte našu ponuku na www.vse.sk, už čo-
skoro sa vám to môže hodiť. Počet domácností, 
ktoré budeme môcť podporiť, je obmedzený!

Energetické poradenstv
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S Modrým plynom máte
istotu vždy nižšej ceny

Ušetriť na spotrebe plynu je také jednoduché! 
Zmeňte svojho dodávateľa a staňte sa odbera-
teľmi Modrého plynu. Môžete tak spraviť i onli-
ne prostredníctvom formulára na našej stránke 
www.rwe.sk, kam vložíte svoje kontaktné údaje. My 
vám následne zavoláme a vybavíme všetko potrebné 
za vás. 

Pri prechode na Modrý plyn

  máte zo zákona garantovanú plynulú a neprerušenú 
dodávku plynu, 

  nemusíte sa obávať, že ostanete bez plynu,
  za zmenu dodávateľa vám neúčtujeme žiadne poplatky,
  nemusíte čakať návštevu plynárov, ktorí vám vymenia 
kotol, u vás doma zostane všetko rovnaké,

  garantujeme vám vždy nižšiu cenu ako u najväčšieho 
dodávateľa plynu na Slovensku, pretože zľavu počítame 
z jeho aktuálneho cenníka. Keď zníži cenu on, znížime ju 
aj my.

Už takmer sedem rokov prinášame v energetike stabilitu 
a silu, ktorá nás za tak krátky čas dostala do pozície naj-
väčšieho konkurenta dodávateľa plynu. S Modrým plynom 
šetrí viac než 100 000 spokojných odberateľov. 

Neustále ich presviedčame nižšou cenou, profesionálnym 
prístupom, spoľahlivou dodávkou a odborným poraden-
stvom, že prejsť na Modrý plyn bola pre nich správna voľba.

!
-
-
e
y
é

NEPRERUŠENÁ DODÁVKA PLYNU

ŽIADNE POPLATKY
ZA ZMENU DODÁVATEĽA

VŽDY NIŽŠIA CENA
AKO U NAJVÄČŠIEHO 
DODÁVATEĽA PLYNU
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Hrajte o 40 skvelých
darčekov od VSE
Máme tu zábavu pre veľkých i malých!
Pošlite nám správny výsledok tajničky 
na našu adresu a hrajte o skvelé darčeky od VSE. 
Tešíme sa na vaše odpovede!

Kontakty na riešenie vašich požiadaviek

VSEnergia pre váš domov, 13. ročník. Vydavateľ: Východoslovenská energetika a.s. Redakcia: Ing. Branislav Kňazovický, 
Ing. Jana Héjjová. Redakčná rada: Ing. Peter Kovács, Ing. Adrián Ševčík. Grafická úprava: digita.sk, s.r.o. Tlač: Hi-Reklama, s.r.o.

Telefonicky na Linke VSE 0850 123 333               E-mailom na info@vse.sk               Online na www.web-centrum.sk

Osobne 
v ktoromkoľvek z našich 
Zákazníckych centier:

  Bardejov, Radničné námestie 9
  Humenné, Námestie slobody 61
  Košice, Hollého 3

  Rožňava, Šafárikova 2
  Spišská Nová Ves, Zimná 34
  Trebišov, M. R. Štefánika 1515

  Michalovce, Štefánikova 2
  Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42
  Prešov, Levočská 3

Guľa to je kocka ...(tajnička).

Zdroj: www.krizovky.sk

MENO BRUNA

ANGL.
HUDOBNÁ
SKUPINA

JAPONSKÝ
STRUNOVÝ
NÁSTROJ

OCHUTNÁVKA
(ZRIED.)

STARORÍMSKY
ÚRADNÍK

REGIONÁLNA
KONKURZNÁ

KOMISIA (SKR.)

SLADKOVOD-
NÁ RYBA

SÍDLO
V UGANDE

VÁBIL

VŠETKO
(ANGL.)

HL. MESTO
JEMENU

SUROVÁ
NAFTA

SADANÍM
NAHROMADIL

KAL

ZOSEKAL
VOZIDLO NA

ZJAZDOVIEK
STOKA, KANÁL CVÁLAL(EXPR.)

SKR.
SÚHVEZDIA

TUKAN

STEP SO
STROMOVITÝM

PORASTOM

POMÔCKY:
ANAKA, KOTO,
RONALD, TUC,
SANÁ, EDIL,

TUC

Tajničku krížovky nám môžete poslať na adresu Mlynská 31, 042 91 Košice alebo na marketing@vse.sk do 30. 11. 2015.
Nezabudnite nechať na seba kontakt (meno, telefón, adresa), aby sme vedeli, kam prípadnú výhru doručiť.
Všetci víťazi sa budú tešiť najneskôr 7. 12. 2015. O výhre vás budeme informovať osobne a na stránke www.vse.sk.
Tešíme sa na vaše odpovede!

Vyhrajte užitočné ceny od VSE:  solárne hodiny, váhu na batožinu, sadu na víno, cestovný adaptér, meteostanicu, malý ďalekohľad, merací meter,
termohrnček, skladací nožík, hodiny so stojanom na perá, tašky na notebook, športové tašky, plážové tašky, šiltovky, lampu na notebook, rukavicu
so škrabkou na auto.
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