
7 dôvodov
prečo chcieť naše teplo
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Sme spoločnosť 
s dlhoročnou tradíciou:
túto oblasť máme 
dokonale zmapovanú
~  Na našom trhu pôsobíme už od roku 1993.

~ Teplo dodávame do viac ako 92 000 slovenských domácností.

~  V oblasti energetiky pôsobíme vo viac ako 27 mestách a obciach Slovenska. 

~  Môžeme sa oprieť o bohaté skúsenosti skupiny Veolia, ktorá pôsobí na celom 
svete nielen v energetike, ale aj vo vodárenstve a v odpadovom hospodárstve.

   

Spoľahlivo a bezpečne:
istota tepla po celý rok

~  Všetko neustále sledujeme, a keď nastane porucha alebo havária,
okamžite ju riešime.

~  Teplo vyrábame v bezpečnej vzdialenosti a k vám je prenášané v podobe 
horúcej vody, ktorá nehorí, nie je jedovatá ani nemôže vybuchnúť.

~  Vždy však máme pripravené aj záložné zdroje tepla, takže s nami máte istotu, 
že sa dodávky tepelnej energie nikdy neprerušia.

Veolia na Slovensku

V skupine Veolia vychádzame z poznania, že ľudia 
sú súčasťou prírody a celý ekosystém našej planéty 
je previazaný spoločnými väzbami.
Rovnako aj spoločnosti našej skupiny vo vzájomnej 
spolupráci a synergii vytvárajú jednotný funkčný 
celok. Sme tu pre vás, či už potrebujete vodu alebo 
energiu.

Sme jedna Veolia.
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Urobíme to za vás:
komfort a pohodlie 
na prvom mieste
~  Všetko potrebné na zabezpečenie dodávky tepla až k vám domov  

zariadime my.

~ Vždy sa môžete spoľahnúť na nepretržitý dohľad nášho dispečingu  
a nonstop havarijnú službu.

~ Naši odborníci sa priebežne starajú o dôkladnú údržbu a obnovu  
tepelných zariadení.

~ Zabezpečujeme pravidelné servisné kontroly a revízie zariadení.

~  Náš zákazník má jedinú starosť: otočiť termoregulačným ventilom  
na radiátore a nastaviť si požadovanú teplotu.

Informácie z prvej ruky: 
sme tu pre vás
~ Sme vám k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku na našej linke:  

0850 325 542, alebo na e-maile klient@veoliaenergia.sk.

~  Zákazník na prvom mieste, individuálny prístup, ochota a profesionalita  
sú u nás samozrejmosťou.
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Všetko pod jednou 
strechou: 
naša cena je konečná
~  Naša cena v sebe zahŕňa všetky náklady na dodávku tepla a teplej  

úžitkovej vody, a to vrátane investícií do obnovy zdrojov.

~  Tým máte istotu, že nemusíte dnes ani v budúcnosti platiť žiadne  
ďalšie činnosti alebo služby.

   

Myslíme a konáme 
ekologicky
~   Zavádzame efektívnu kombinovanú výrobu elektriny a tepla, čím maximálne 

využívame účinnosť paliva a zároveň výrazne znižujeme produkciu emisií.

~  Zvyšujeme podiel obnoviteľných  
zdrojov energie.  

~  Zlepšujeme energetickú účinnosť  
a samostatnosť prevádzok.

~  Využívame aj vedľajšie produkty 
energetiky a vodárenstva.

 

Sme inovatívni: 
kráčame s dobou
~  Nespíme na vavrínoch a neustále hľadáme spôsoby, ako našim zákazníkom 

znížiť náklady na teplo.

~ Je dôležité si uvedomiť, že najväčšie úspory možno dosiahnuť len znížením 
spotreby energie. Výmena zdroja vám spotrebu energie nezníži.

~  Základnou podmienkou úspory je zníženie celkovej energetickej  
náročnosti objektu:

 ~    zateplenie fasády domu, strechy, pivničných priestorov,
 ~    výmena okien a dverí,
 ~    regulovanie vykurovacej sústavy objektu,
 ~    nočný útlm pri ohreve vody alebo vykurovaní,
 ~   zníženie teploty v zateplenom byte alebo dome,
 ~   správny režim vetrania.

  

Nezabúdajte!
Výber spôsobu vykurovania je rozhodnutím na dlhý čas. Riešenie, ktoré sa až neskôr  
ukáže ako neoptimálne, vám prináša nepríjemné dodatočné náklady.

Chcete sa poradiť?
Kontaktujte nás na našej linke 0850 325 542 alebo na e-maile klient@veoliaenergia.sk.  
K dispozícii je aj naša webová stránka www.veoliaenergia.sk.


