
VYMEŇTE STARÝ KOTOL 
ZA NOVÝ

Ak má však váš kotol najlepšie roky za sebou,  
za zváženie stojí aj investícia do novej 
technológie. Výmena kotla nie je síce naj-
lacnejšia, ale výsledkom bude efektívnejšie 
vykurovanie a úspora na spotrebe plynu. 

Klasické plynové kotly totiž využívajú 
energiu zemného plynu, ktorý je v nich 
spaľovaný, len na 80 %. Nízkoteplotný 
kotol využije energiu rovnakého 
množstva zemného plynu na 83 % 
a kondenzačný kotol dokonca 
až na 97 %.

Vážení zákazníci, milí čitatelia, 

slnečných dní je čoraz menej a prichádzajúca jeseň a zima so sebou automaticky prinesú aj vyššiu 
spotrebu energií v našich domácnostiach. Verím, že Vás preto poteší mimoriadna zľava na plyn 
až do výšky 13 %, vďaka ktorej môžete už počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny ušetriť 
desiatky eur. Okrem našej špeciálnej akciovej ponuky sme si pre Vás pripravili aj niekoľko zaují-
mavých inšpirácií, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na vykurovaciu sezónu a efektívne znížiť Vašu 
spotrebu energií.

Želám Vám veľa pozitívnej energie a prajem príjemné čítanie. 
Szilárd Mangult  

riaditeľ divízie Obchod a služby

ENERGETICKÝ 
ŠPECIÁL SSE

AKO SA PRIPRAVIŤ NA VYKUROVACIU SEZÓNU? 

SKONTROLUJTE TESNENIA 
NA OKNÁCH

Oplatí sa vám preveriť, či tesnenia 
na oknách ešte vždy plnia svoje 
poslanie a  správne doliehajú. Pre-
mažte ich prípravkom na báze sili-
kónu a predĺžite tak ich životnosť. 
Ak majú vaše okná už desiatky ro-
kov, možno je čas na ich renováciu 
alebo rovno výmenu. Netreba asi 
dodávať, že ideálny čas na tieto 
práce je ešte pred začatím vykuro-
vacej sezóny.

SERVIS PLYNOVÉHO KOTLA SA 
OPLATÍ

Pri vykurovaní plynom by ste mali 
dôkladne poznať stav svojho kotla. 
Nezabudnite raz ročne na pravidel-
nú kontrolu plynových zariadení vo 
svojej domácnosti. Okrem bezpeč-
nej a  spoľahlivej prevádzky, pre-
vencie pred únikom plynu a  inými 
nechcenými poruchami počas vy-
kurovacej sezóny vám bezchybný 
technický stav plynového kotla 
pomôže znížiť spotrebu plynu vo 
vašej domácnosti až o 25 %.

Vykurovacie obdobie v našich 
slovenských domácnostiach 
trvá zvyčajne minimálne 4 až 
5 mesiacov, preto sa oplatí 
dbať práve na efektivitu sa-
motného vykurovania. Zme-
ny, ktoré vám pomôžu ušetriť 
na spotrebe energií najmä po-
čas zimy, môžete spraviť  vo 
svojej domácnosti už dnes.



VYUŽITE MIMORIADNU ZĽAVU NA DODÁVKU 
PLYNU OD SSE DO 15. 10. 2020 

až do 13 %
ZĽAVA

MIMORIADNA AKCIA
do 15. 10. 2020!

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 

www.sse.sk

DOMÁCNOSTI

AKTUALIZUJTE SI SVOJE KONTAKTNÉ ÚDAJE Z POHODLIA SVOJHO DOMOVA
Vďaka správnym kontaktným údajom teraz medzi prvými získate: 

• rýchlejšie vybavenie a riešenie svojej požiadavky a reklamácie,
• lepší prehľad o dodávke elektriny či plynu,
• všetky potrebné informácie o chýbajúcich platbách, 
• informácie o novinkách a akciách, ktoré vám ušetria čas aj peniaze.

A, samozrejme, budete medzi prvými informovaný o  spustení našej novej zákazníckej zóny, kde pre prihlásenie 
využijete práve svoj e-mail a telefónne číslo. 

Svoje kontaktné údaje si môžete aktualizovať za pár sekúnd prostredníctvom našej internetovej stránky 
sse.sk/kontaktne-udaje.

ZELENÁ ENERGIA JE TERAZ EŠTE DOSTUPNEJŠIA
Vedeli ste, že zelené technológie – solárne panely, tepelné čerpadlá, fotovoltiku či kotol na biomasu, môžete v SSE 
získať výhodne už aj na splátky? Výšku svojej mesačnej splátky si nastavíte presne podľa svojich predstáv a potrebné 
formality vybavíte u nás jednoducho a komfortne.

Investícia do vlastného zdroja elektriny či tepla je v súčasnosti najlepšia voľba. Chcete mať spotrebu energií vo 
svojej domácnosti pod kontrolou aj vy? Radi vám poradíme s výberom technológie vhodnej pre vašu domácnosť, 
poskytneme komplexný servis od podania žiadosti, pomôžeme s vybavením administratívnych náležitostí spojených 
s dotáciou i s technickou realizáciou. Ak vás naša ponuka zaujala a rozhodli ste sa pre investíciu do zelených technológií, 
nechajte nám, prosím, kontakt na sse.sk/formular-zelena a naši odborníci vás budú v krátkom čase kontaktovať.

TIPY PRE VÁS

KOĽKO UŠETRÍTE S PLYNOM OD SSE?
Zaujala vás naša ponuka a premýšľate, koľko ušetríte v porovnaní so svojím súčasným 
dodávateľom plynu? Svoju úsporu a ročné náklady na spotrebu plynu vo svojej 
domácnosti si vypočítate rýchlo a jednoducho online na sse.sk/kalkulacka-plyn.

Výdavky vašej domácnosti za plyn 
ovplyvňuje vo veľkej miere aj množstvo 
plynu, ktoré za rok spotrebujete. Ak vyku-
rujete svoju domácnosť plynom, zľava na 
dodávku plynu až do výšky 13 % v porov-
naní s  dominantným dodávateľom bude 
pre vás viac než zaujímavá. Pri spotrebe 
50  MWh môžete teraz vo svojej domác-
nosti dosiahnuť úsporu až 177 eur ročne.
Pripravte sa s nami na vykurovaciu sezó-

nu a využite aj vy našu mimoriadnu ponu-
ku, ktorá platí len do 15. 10. 2020 pre 
všetkých nových zákazníkov, s garanciou 
ceny až do konca roka 2021. Okrem vý-
hodnej zľavy a stabilných dodávok plynu 
vám u  nás v  SSE poskytneme nadštan-
dardný zákaznícky servis, bezstarostnú 
zmenu dodávateľa a možnosť mať svoje 
energie – elektrinu aj plyn – „pod jednou 
strechou“. 

Ušetrite s plynom od SSE aj vy! Aby ste platili menej už túto vykurovaciu sezónu, vyplňte 
žiadosť na sse.sk/vyhodnyplyn alebo to urobíme za vás, keď prídete do niektorého 
z našich zákazníckych centier alebo telefonicky na zákazníckej linke 0850 111 468.


