POSTUPNÝ
NÁKUP
ZEMNÍHO
PLYNU

Poradenství a nákup plynu
na burze vedou k více než
10% průměrné úspoře nákladů
za energie.

Postupný nákup zemního plynu
Většina zákazníků, a to nejen v České republice, dnes
využívá tento unikátní nástroj přinášející více než
10% průměrnou úsporu nákladů na nákup komodity.
Víte, že?
– Cena plynu je dnes stanovena na trhu a rychle se mění
v reakci na aktuální vývoj fundamentů (např. tok plynu
do Evropy či počasí), což vyžaduje produkt umožňující
odpovídající reakci.
– Zákazníci dnes takto často uzavírají i víceleté kontrakty
s dodavatelem a vzdálenější období nakupují, až když
je pro ně cena na trhu zajímavá.
Jak Postupný nákup funguje?
– Cena je transparentní dle kotace burzy European Energy
Exchange (www.eex.com) a vzorce:
P = tržní cena + koeficient,
kde koeficient zahrnuje ostatní složky ceny.
– Flexibilní nákup v ročních, čtvrtletních, měsíčních
či denních krocích dle potřeby zákazníka.
– Velmi populární je také využití automatických obchodů
na spotovém (denním) trhu.
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Obvyklé postupné nákupní kroky jsou pro rok 2015 výrazně
levnější než průměrně dosahovaná cenová hladina na trhu!

Máte zájem o více
informací?
Kontaktujte svého manažera prodeje
nebo se informujte na webových
stránkách www.innogy.cz a zkonzultujte
vhodnou nákupní strategii pro vaši
společnost s našimi odborníky
na energetické trhy.

Postupný nákup šetří zákazníkům peníze a také čas díky:
– Dosažení nejlepší ceny na trhu bez potřeby opakovaných
poptávek fixních cen.
– Možnosti rychlé reakce na nečekané změny na trzích
(např. Fukušima, znehodnocení české koruny, krize na
Ukrajině apod.) znamenajících růst i o desítky CZK/MWh.
– Cenové diverzifikaci minimalizující riziko nesprávného
nákupu.
– Nákupu na levném krátkodobém (kvartály a měsíce)
a spotovém trhu.
– Možnosti reakce na změny ve spotřebě.
innogy jako market-leader v prodeji Postupného nákupu
na českém trhu přináší svým zákazníkům další finanční
úsporu prostřednictvím unikátního servisu obsahujícího:
– Denní nákupní poradenství s predikcí budoucího vývoje.
– Gas Trading System pro online nákup a správu smluv.
– innogy Live Quotes jako vlastní ceny dodavatele dostupné
online a obvykle levnější než alternativní EEX.
– Denní e-maily o aktuálních nákupních cenách, burzu
nemusíte sledovat sami.

