VŠE, CO JSTE
CHTĚLI VĚDĚT
O ENERGETICKÉ SOUTĚŽI
JAK VLASTNĚ ENERGETICKÉ SOUTĚŽE FUNGUJÍ?
Energetická soutěž je transparentní jednání o ceně založené na principu reverzní aukce, což znamená,
že vyvolávací cena se může pouze snížit. Soutěžícími jsou dodavatelé energií. Soutěží o nové potenciální
zákazníky, mezi kterými můžete být i Vy. Díky tomu, že Terra Group umí spojit velké množství potenciálních
zákazníků v jeden celek čítající stovky jednotlivců, mají dodavatelé motivaci nabídnout výrazně lepší
ceny, než jaké by mohl dostat samotný jednotlivec. Vítězem se stává ten dodavatel, který nabídne
nejnižší cenu a zároveň splňuje další požadavky zadavatele výběrového řízení. Výhodou takové soutěže
je to, že je rychlá, transparentní a její pořadatel - Terra Group vše zařídí za Vás. Energetické soutěže již
úspěšně používá řada významných firem a institucí i obcí a běžných domácností.

O KOLIK ENERGETICKÉ SOUTĚŽE SNÍŽÍ VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ?
Situaci na energetickém trhu dlouhodobě monitorujeme a umíme tak vyhodnotit, jakou úsporu přináší
energetické soutěže jejím uživatelům. Za rok 2015 činila úspora 18 % oproti smlouvám s předchozími
dodavateli. Reálná úspora však závisí na každém z Vás a na mnoha dalších faktorech. Našim klientům
obvykle dokážeme garantovat slevu vyšší než 15 % při současném chování a bez ohledu na faktory jako
příliš mrazivá zima či příliš horké léto. Někteří klienti dokázali ušetřit však i přes 30 %.

JSOU ENERGETICKÉ SOUTĚŽE BEZPEČNÉ?
Ano, jsou. V energetické soutěži soutěží dodavatelé cenou za elektřinu a plyn. Ve chvíli, kdy již žádný
z dodavatelů není ochoten dále snižovat cenu, se soutěž ukončí a vítězným dodavatelem se stává ten s
nejnižší nabídnutou cenou. Díky energetické soutěži jsou námi vysoutěžené ceny dlouhodobě nejnižší na
trhu. Dosahujeme průměrné slevy 18 % ve srovnání se standardním ceníkem dominantního dodavatele v
regionu.

PO JAK DLOUHOU DOBU BUDE PLATIT VYSOUTĚŽENÁ CENA?
Vysoutěžená cena v hromadné energetické soutěži je zpravidla výrazně pod běžnými tržními cenami.
Pokud ji získáte, je Vaše po období 24 měsíců. Ale nechceme Vás jednou provždy uvázat k jednomu
jedinému dodavateli. Proto se po dvou letech znovu stáváte součástí soutěže a znovu se Vás stávající i
další dodavatelé pokoušejí získat za co nejvýhodnějších podmínek.
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STÁVAJÍCÍ DODAVATEL MI NABÍZÍ O 10 AŽ 20 % NIŽŠÍ CENU
Ze zkušenosti však víme, že tato cena je pouze na pár měsíců. Poté se vrátí na původní ceník. Navíc se
musíte dodavateli zavázat na delší období, než je platnost výhodných cen. Ceny, které Vám vysoutěžíme
my, Vám garantujeme po dobu dvou let a poté Vás znovu budeme kontaktovat s tou nejlepší možnou
nabídkou.

MÁM ZÁVAZEK U STÁVAJÍCÍHO DODAVATELE
To vůbec nevadí. Naše právní oddělení posoudí zdarma Vaši smlouvu se stávajícím dodavatelem. U většiny
smluv je za určitých okolností možné tu současnou smlouvu bez sankcí vypovědět. Zeptejse se nás jak na
to, rádi Vám poradíme.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI DODAVATELEM A DISTRIBUTOREM?
Distrubutor je vlastníkem sítě (potrubí, elektrické vedení) v dané oblasti. Za užívání své sítě si účtuje
státem stanovené měsíční platby. Dodavatel poskytuje klientovi komoditu a účtuje si pouze za množství
odběru.

KDO JE DODAVATEL POSLEDNÍ INSTANCE?
Dodavatelem poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených
případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.
Důvodem k zahájení dodávky v režimu DPI je ztráta schopnosti stávajícího dodavatele dodávat elektřinu
koncovým zákazníkům. Dodavatel poslední instance je tak vlastně určitou zárukou pro zákazníky
především z řad domácností, že pro ně bude zajištěná dodávka elektřiny i v případech, kdy stávající
dodavatel pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu.

KDO SE ÚČASTNÍ ENERGETICKÝCH SOUTĚŽÍ?
Soutěží se účastní vybraní dodavatelé, kteří splňují Kodex chování dodavatele a kteří dodržují podmínky
vypsané Energetické soutěže. Díky tomu, že se specializujeme pouze na energetické soutěže, víme,
na co si dát pozor, a soustředíme se především na perfektní znalost energetiky, kterou zúročujeme při
vyhledávání nejvýhodnějších dodavatelů pro domácnosti, podnikatele i státní subjekty.
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JAK MĚŘIT VAŠE ÚSPORY?
Stáhněte si zdarma unikátní mobilní aplikaci, která odečítá stav plynoměru a elektroměru, abyste měli
pod dohledem všechny Vaše výdaje za energie. Srovnávejte je s daty, které jste měli u předchozího
dodavatele a můžete plánovat, co za ušetřené prostředky pořídit.

KDE JSOU DALŠÍ FINANČNÍ REZERVY?
Pravděpodobně se jich ve Vaší domácnost ukrývá ještě mnoho. A jsou životného i neživotného původu.
Velká část peněz se dá ušetřit správnými návyky a snižováním zbytečného dopadu na Vaši kapsu i životní
prostředí, další zdroje leží ve Vašich spotřebičích, které jsou dost často za hranicí životnosti či současných
trendů ekologie. O tom, jak šetřit v domácnosti, si přečtěte více na www.terragroup.cz

NA KOHO SE MOHU OBRÁTIT?
Podpisem smlouvy o změně dodavatele v žádném případě péče nekončí, ale teprve začíná. Na stránkách
www.terragroup.cz najdete všechny potřebné kontakty na naši společnost. Obraťte se na nás, skutečně
to není fráze. Poskytujeme svým zákazníkům bezplatnou podporu po celou dobu trvání smlouvy.

NENAJDU VE SMLOUVĚ SKRYTÉHO ĎÁBLA?
Ne. Naše smlouvy jsou férové, neobsahují žádné nástrahy ani skryté poplatky, ceník se nemění a smlouvy
obsahují veškeré nutné náležitosti. K nahlédnutí jsou na webu www.terragroup.cz.

Z ČEHO PRAMENÍ KRITIKA ENERGETICKÝCH AUKCÍ?
Kritika má dvě roviny. První iniciují největší dodavatelé na trhu, velké společnosti se stamiliardovými
obraty a velkou mediální i politickou silou v zádech. Těm se logicky nelíbí, že někdo ukrajuje ze zisku
akcionářů a snaží se edukovat trh o možnostech výhodnějších platebních i smluvních podmínek. Za druhou
si mohou samy společnosti, které provozují energetické soutěže. V době rozmachu se totiž objevilo velké
množství firem, jež se chtěly přiživit na zákaznících a tlačily ceny tak nízko, že jim nezbyly peníze na
provoz a péči o zákazníky samé. My v Terra Group raději necháme mluvit čísla. 53 000 spokojených
domácností, tisíce firem a stovky obcí jsou pro Vás nejlepší zárukou, že všechno fungovalo, funguje a
bude fungovat k Vaší spokojenosti.

LÁKÁ VÁS TO, ALE POŘÁD MÁTE POCHYBNOSTI?
To je úplně v pořádku. Přece nechcete kupovat zajíce v pytli. Proto Vám nabízíme možnost nám zcela
nezávazně poslat Vaši současnou fakturu a my Vám zdarma poradíme, jak s ní naložit. Nechte si provést
energetický audit bez jakýchkoli závazků.
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