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Cégbemutató

•A Smart Energy Energetikai Megoldások Kft 2009 novemberében alakult energia

beszerzési (földgáz és áram), valamint megújuló energetikai és energiahatékonyság javítási

tanácsadóként;

• Munkatársaink több, mint 20 éves energiaipari gyakorlattal rendelkeznek meghatározó

energiapiaci cégeknél,

• Az elmúlt 11 évben több, mint 200 millió m3 földgáz és 500 GWh villamos energia igényt

pályáztattunk átlagosan kb. 15-25 %-os megtakarítást elérve megbízóink számára;

• Megbízóink között megtalálhatóak KKV vállalkozások, ipari parkok, kis-, közép- és

nagyvállalatok, nemzetközi és hazai termelő cégek, valamint non-profit vállalkozások,

egyházi, állami, illetve önkormányzati fenntartású intézmények is;

• Általában sikerdíjas konstrukcióban dolgozunk, amit partnereink az általunk elért

megtakarítás alapján fizetnek meg a részünkre, utólag 12 havi részletben a tény fogyasztás

alapján;



SE szolgáltatásának előnyei

Szolgáltatásunk hozzáadott értékei Partnereink számára:

1. Szakértelem:

• A 2009 óta végzett energetikai tanácsadás előtt energiapiaci szakmai

múlttal rendelkező munkatársaink biztosítják a szükséges felkészültséget;

2. Nagy volumenű beszerzés:

• Annak köszönhetően, hogy több száz Partnerünk bízza ránk az energia

beszerzését, így egy nagyságrendileg több millió m3-es földgáz és 50 GWh-

ás áram beszerzési portfolióhoz csatlakozhatnak az energia felhasználók;

3. Napra kész informáltság: árak, jogszabályok, piaci hírek, események

naprakész ismerete, ami segíti a munkánkat a beszerzés során;

Szolgáltatásunk előnyei ügyfeleink részére:

• Ügyfeleinknek időt, fáradságot és költségeket takarítunk meg;

• Mivel sikerdíjban dolgozunk teljes érdekazonosság áll fent Partnereinkkel;

• Amennyiben nem érünk el megtakarítást, nem számlázhatunk mi sem

sikerdíjat: erős motiváció a kedvezményes árak elérésére



Energiaválság a pandémia után ?

• A villamos energia ára robbanásszerűen emelkedett az elmúlt időszakban:

https://hudex.hu/hu/

• Minden energiahordozó ára drasztikusan növekedett az elmúlt időszakban: a földgáz,

kőolaj és a szén ára is;

Ennek okai:

• A pandémia előbb leépítette a termelési és logisztikai kapacitásokat, majd a globális

gazdasági újra indulás után szűk keresztmetszetek alakultak ki;

• A földgáz globális kereskedelmében az LNG (cseppfolyós földgáz) dominál, azonban

jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség és tanker szállító kapacitás;

• Felborul a földgáz globális kereslet-kínálat egyensúlya és keresleti piac alakult ki, ami

dinamikus áremelkedést okoz mindaddig, amíg be nem következik egy újabb

egyensúlyi állapot;

• Ázsia LNG elszívó hatása érvényesül a magasabb árak miatt;

• A földgáz és a CO2 kvóta áremelkedése emeli az áram árát is.

https://hudex.hu/hu/


Mik a csatlakozás lépései a S. E. portfolióhoz ?

• Adatok egyeztetése: számla másolat (kereskedelmi és rendszerhasználati)

és jelenlegi áram szerződés másolata: felmondás feltételei;

• Megbízási szerződés megkötése, Meghatalmazás aláírása;

• Referencia ajánlat beszerzése és megküldése S. E.-nek;

• Smart Energy tender lebonyolítása;

• Legkedvezőbb ajánlat elfogadása és kiközvetítése a Partnerek részére;

• S. E. Szerződés: nem tartalmaz felmondási kötelezettséget (valóban

határozott idejű a szerződés), utolsó ajánlattételi jog kikötést vagy

mennyiség tolerancia sávot;

• Szerződés aláírása;

• Kereskedőváltás lebonyolítása (amennyiben nem a jelenlegi kereskedő

nyer a tenderen);

• Első számla kézhezvétele.


