V Liberci 28. srpna 2013

Tisková zpráva
Ke sdruženému nákupu energií se
připojilo už přes pět set občanů
Už jen do 13. září mají lidé možnost přihlásit se v kanceláři v přízemí radnice do takzvané E – aukce,
sdruženého nákupu energií, a ušetřit tak za silovou elektřinu nebo plyn možná až 20 nebo i 30
procent dosavadních nákladů.
Ke sdruženému nákupu energií na komoditní burze se přihlásilo na liberecké radnici už přes 500
občanů. Připojit se do E – aukce mohou lidé už jen do 13. září. Až skončí sběr přihlášek, bude
organizátor aukce hledat pro všechny zájemce dohromady společného dodavatele energií. Soutěžit
se bude jeden velký balík, nikoliv každá domácnost zvlášť. Tím se následně sníží ceny nakupovaných
energií.
„Zájem občanů mne potěšil. Pět set domácností, přihlášených ke sdruženému nákupu elektřiny a
dalších 150 zájemců o plyn je vůbec nejvíc, kolik se jich kdy, když se porovnáme s ostatními městy, do
podobné aukce přihlásilo. A to počítáme s tím, že toto číslo ještě vzroste – tím spíše, že se mohou do
elektronické aukce přihlásit i všechny obce Libereckého kraje,“ řekl náměstek primátorky pro
ekonomiku Jiří Šolc.
Možnost ušetřit na nákladech za silovou elektřinu a plyn prostřednictvím E – aukce nabídlo Statutární
město Liberec občanům poté, co si úspory za energie v řádech milionů korun samo vyzkoušelo
sdruženým elektronickým nákupem na komoditní burze jak pro budovy magistrátu, tak i pro jeho
příspěvkové organizace.
Kancelář, kde se mohou lidé do E – aukce přihlásit, je otevřená v přízemí historické radnice v úřední
době magistrátu, tedy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do
16.00 hodin a v pátek od 8.00 do 14.00 hodin. Telefon do kanceláře pro dotazy občanů: 485 24 31 34
nebo 485 24 31 35.
Za své přihlášení do E-aukce lidé nic neplatí, účast v ní je zdarma. S sebou by si měli na radnici vzít
občanský průkaz, kopii smlouvy na elektřinu nebo plyn a kopii ročního vyúčtování. Účastníci
sdruženého nákupu získají pevně stanovenou cenu energií na dobu 24 měsíců. Podle dosavadních
zkušeností Liberečané přihlašují do aukce nejen své domácnosti ve městě, ale také například své
chaty, které mají na celém území České republiky.
Levnějších energií by se mohli lidé dočkat ještě v tomto kalendářním roce, tedy již od následující
topné sezóny.
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