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ТОВ «Споживач»
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
ЩОДО ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
ТОВ «ЕНЕРГУМ» - надійний постачальник електричної енергії на території України для
промислових підприємств. Наше підприємство є повноправним учасником нового ринку
електроенергії (ліцензія з постачання електричної енергії споживачу постанова №2016від
21.12.2018).
Ми пропонуємо нашим споживачам принципово нові, цивілізовані відносини споживача і
постачальника електроенергії. Відносини, в яких враховані інтереси не тільки постачальника, а й
споживача. Ми заробляємо з Вами, а не на Вас.
З початку дії нового ринку нами було поставлено споживачам більше 450 000 000 кВт*год
активної електроенергії.
Наші відомі клієнти:

Основні переваги співпраці з нами:
 Вигідна ціна - Постачання для Вашого підприємства електричної енергії з оптових ринків
електроенергії, згідно з погодинними тарифами за оптимізованою ціною.
 Зручний графік оплати - можливість адаптації графіка оплати до Ваших потреб.
 Можливість коригування лімітів по обсягу - Можливість коригування замовленого
обсягу електроенергії у розрахунковому періоді за 1 день до доби постачання (Д-1).
 Захист інтересів споживачів - Юридичне супроводження при вирішенні питань
пов’язаних зі споживанням електричної енергії, проводимо енергоаудит компаній з
наданням рекомендацій щодо оптимізації електроспоживання протягом доби,

впровадження яких дозволить отримати нижчу закупівельну ціну на ринку електричної
енергії.

Пропонуємо Вам розглянути можливість постачання електричної енергії на
наступних умовах:
У січні 2022 року: 3,48 грн без ПДВ за 1 кВт*год при споживанні до 100 000
кВт*год
Ціна включає в себе:
3,10 грн. без ПДВ за 1 кВт*год - вартість електроенергії при умові базового графіку споживання.
0,04 грн. без ПДВ за 1 кВт*год - тариф на послуги постачальника електричної енергії ТОВ
«ЕНЕРГУМ».
0,34564 грн. без ПДВ за 1 кВт*год - тариф на послуги з передачі НЕК «Укренерго» (ОСП) (У разі
зміни тарифу передачі, кінцева вартість за 1кВт*год може відрізнятися )

Умови постачання:
 Юридичний супровід питань Клієнта, пов’язаних з поставкою електроенергії.
 Персональний менеджер.
 Оплата заявлених обсягів споживання електричної енергії здійснюється за
наступним графіком:
40% вартості не пізніше ніж за 5-го календарних днів до дати початку розрахункового періоду.
30% вартості до 5-го числа розрахункового періоду.
30% вартості до 15-го числа розрахункового періоду з наступним перерахунком (остаточним
розрахунком), що проводиться за фактично відпущену електричну енергію.

Також за Вашим побажанням ми можемо розглянути варіанти оплати
Розпочавши співпрацю з ТОВ «ЕНЕРГУМ», Ви отримаєте більш комфортні умови
постачання електричної енергії, зручний графік оплати і покращену ціну на активну електричну
енергію та надійного партнера.
Підготовку та оформлення всіх необхідних документів та повне супроводження процесу
зміни постачальника електроенергії здійснює наш менеджер - від Вас потрібна тільки згода.
З повагою, ТОВ «ЕНЕРГУМ»
www.energum.ua

