energie

Levnější elektřina a plyn
od spolehlivého dodavatele

Ušetřete na elektřině nebo plynu
Ušetřete až 35 % oproti běžným
dodavatelům

Energie od nás patří k nejvýhodnějším na trhu,
ušetříte až tisíce korun bez rizika a bez starostí.
Jednoduché tarify

Dlouholeté zkušenosti

Máme pro vás dva jednoduché a přehledné tarify, ve kterých
se neztratíte. S námi ušetříte také svůj čas, který nemusíte
trávit procházením složitých ceníků. Nezáleží na tom, ve
kterém kraji se odběrné místo nachází. Ceny za dodávku
elektřiny i plynu jsou stejné pro všechny.

Máme za sebou celou řadu úspěšných realizací: výstavby
fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic, kogeneračních jednotek a tepelných čerpadel. Dlouhodobé působení
na českém trhu v oblasti energetiky nás odlišuje od mnoha
dodavatelů energií. Jsme zisková a stabilní společnost s dlouholetými základy – na trhu fungujeme již přes 20 let.

Výhodné ceny bez poplatků
Nabízíme jedny z nejpříznivějších cen na trhu a to dlouhodobě. Využijte tarif bez stálého poplatku za odběrné místo
a ušetřete ještě více – až 10000 Kč ročně oproti běžným
nabídkám.

Žádné starosti

Příklady úspory za elektřinu

Speciální nabídka pro firmy
Pro firemní zákazníky s vyšší spotřebou nabízíme možnost
sestavení cenové nabídky na míru. Navrhneme ideální řešení
dle potřeb firmy, které sníží náklady na energie. Díky zázemí
holdingu jsme schopni nabídnout také sjednocení s dalšími
službami – připojení k internetu, cloudové řešení, datové
centrum a další.

Malá rodina (3 MWh/rok)

Střední rodina (5 MWh/rok)

Velká rodina (8 MWh/rok)

Běžný dodavatel: 4 624 Kč/rok
NWT: 2 858 Kč/rok1

Běžný dodavatel: 7 222 Kč/rok
NWT: 4 758 Kč/rok1

Běžný dodavatel: 11 119 Kč/rok
NWT: 7 608 Kč/rok1

Úspora: 1 765 Kč/rok

Úspora: 2 463 Kč/rok

Úspora: 3 510 Kč/rok

Malá rodina (15 MWh/rok)

Střední rodina (25 MWh/rok)

Velká rodina (40 MWh/rok)

Běžný dodavatel: 13 561 Kč/rok
NWT: 8 985 Kč/rok2

Běžný dodavatel: 21 451 Kč/rok
NWT: 14 975 Kč/rok2

Běžný dodavatel: 33 287 Kč/rok
NWT: 23 960 Kč/rok2

Úspora: 4 577 Kč/rok

Úspora: 6 477 Kč/rok

Úspora: 9 326 Kč/rok

Příklady úspory za plyn

Změnu dodavatele za vás zdarma vyřídíme. Celý proces je
zcela bez rizika a bez starostí, pro vaše maximální pohodlí.

Vyřízení objednávky online
Objednávku můžete odeslat také online z pohodlí vašeho
domova či kanceláře. Budete-li potřebovat s čímkoliv poradit, rádi vám pomůžeme na zákaznické lince 702 195 511.
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Sazba D02d
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V případě, že je plynem vytápěn RD

Více než 20 let přinášíme našim zákazníkům „New World
Technologies“. Jsme skupinou technologických firem s centrálou ve Zlíně a pobočkami na Slovensku a ve Velké Británii.
Zaměstnáváme více než 300 lidí v oborech IT, telekomunikace, obnovitelné zdroje energie a biotechnologie

Kontakt na obchodníka
+420 702 195 511

Po–Pá 8:00–17:00

info@nwtenergie.cz | www.nwtenergie.cz
NWT a.s., tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín

