Tlačová správa

SPP zabezpečí dodávku plynu aj zákazníkom, ktorí
nestihli počas režimu DPI podpísať zmluvu

Bratislava, 10. január 2022

SPP ubezpečuje všetkých dotknutých odberateľov plynu, že aj po skončení režimu dodávateľa poslednej
inštancie 8. januára 2022, zabezpečí dodávku plynu bez akéhokoľvek prerušenia všetkým zákazníkom,
ktorí zatiaľ nestihli podpísať zmluvu na dodávku plynu v štandardnom režime.
8. januára 2022 sa v zmysle zákona o energetike skončil režim dodávky poslednej inštancie v dodávke
plynu pre odberateľov spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., ktorá pred tromi mesiacmi ukončila
činnosť. SPP, ako dodávateľ poslednej inštancie, zabezpečil pre viac ako 100 tisíc dotknutých
odberateľov plynu dodávku plynu bez akéhokoľvek prerušenia alebo obmedzenia. SPP, ako zodpovedný
a spoľahlivý dodávateľ energií, zároveň ponúkol všetkým dotknutým zákazníkom možnosť uzavrieť od
začiatku zmluvu na dodávku plynu aj elektriny v štandardnom režime, t.j. za rovnakých podmienok ako
majú jeho ostatní zákazníci.
SPP aktívne oslovil všetkých dotknutých odberateľov plynu písomne, nie všetci však stihli podpísať
štandardnú zmluvu o dodávke plynu počas trojmesačného trvania režimu dodávky poslednej inštancie.
Týchto odberateľov plynu SPP uisťuje, že im bude dodávať plyn aj naďalej, ale zároveň si dovoľuje
požiadať ich o doručenie podpísaných zmlúv na dodávku plynu poštou na korešpondenčnú adresu:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava, prípadne osobne do
ktorékoľvek Zákazníckeho centra SPP. V prípade, ak zákazník od SPP nedostal návrh na uzavretie
zmluvy o dodávke plynu, prípadne ak má záujem aj o uzavretie zmluvy na dodávku elektrickej energie je
potrebné kontaktovať SPP emailom na adrese zakaznickalinka@spp.sk, telefonicky na čísle 0850
111 363 alebo navštíviť ktorékoľvek Zákaznícke centrum SPP.

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú
tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje
spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu a elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch
Slovenska. Energie úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa tiež venuje aj poskytovaniu
energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky
obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny výrobenej z
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti
SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako ekologickejšej alternatívy k tradičným
palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP,
n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský
plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
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