V Českých Budějovicích dne 15. dubna 2016
Vážení investoři, vážení projektanti.
Obracíme se na Vás jménem naší společnosti EASY POWER s.r.o., jejímž hlavním
předmětem činnosti je budování a následné provozování lokálních distribučních soustav
elektrické energie.
Naše společnost Vám nabízí kompletní službu od zajištění potřebných výkonů elektrické
energie pro Vaše investiční záměry, připojení k energetické soustavě, projektové dokumentace
pro stavební řízení až po finální realizaci a následné provozování lokálních distribučních soustav
elektrické energie.
Naší prvořadou snahou je vnést do tohoto doposud monopolního odvětví prvek konkurence a
nabídnout investorům možnost vybrat si i z jiných nabídek, než od tradičních poskytovatelů
připojení a distributorů elektrické energie.
Vlastní lokální distribuční soustava – LDS, se skládá obvykle z přípojky VN, technologie
trafostanice 22kV/400V a příslušných rozvaděčů, přípojných NN vedení a vlastních odběrných míst
opatřených fakturačními měřidly.
Možnosti provozování lokální distribuční soustavy ve spolupráci s naší společností
jsou:
1/ formou přímé investice ze strany naší společnosti při budování nové lokality
2/ formou pronájmu stávající či budoucí technologie
3/ odkoupením stávající technologie spolu s její následnou rekonstrukcí
V případě přímé investice ze strany naší společnosti nemusíte platit „vstupní poplatek“ za
poskytnutí požadovaného výkonu-připojení ještě před podpisem smlouvy o připojení. Tento
poplatek nám bude uhrazen až v podobě jednotlivých poplatků za vlastní připojení koncových
odběratelů. Veškeré investiční náklady spojené s rozvody elektrické energie v dané lokalitě nese
naše společnost.
Pokud Vaše společnost je již vlastníkem příslušné technologie (především trafostanice 22
kV/400V), nabízíme její provozování formou pronájmu, kdy naše společnost převezme veškeré
starosti i zodpovědnost s provozováním této soustavy a její majitel obdrží nájemné, jenž v poměru
k vynaložené investici do energetických zařízení je výrazně vyšší než příjmy z pronájmů
kancelářských či obchodních prostor.
Dále nabízíme možnost odkoupení stávajících energetických soustav a jejich následnou
rekonstrukci. Toto řešení je vhodné především v lokalitách, kde záměrem investora je realizovat
nový investiční záměr v prostorách bývalých průmyslových podniků – brownfieldů.
V případě zájmu z Vaší strany Vás rádi navštívíme v sídle Vaší firmy, podrobně Vás
seznámíme s problematikou budování a provozem LDS a pokusíme se spolu s Vámi najít
nejoptimálnější řešení pro Váš investiční záměr. Následně Vám učiníme nabídku na dodávku a
provozování lokální distribuční soustavy ve Vámi požadované lokalitě.
Na budoucí spolupráci s Vámi za EASY POWER s.r.o. se těší
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