ENERGIA I GAZ DLA TWOJEJ FIRMY

PONAD 120 LAT W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

poprostuenergia.pl

PO PROSTU ENERGIA S.A.

to spółka z sektora energetycznego nastawiona na wdrażanie innowacji technologicznych i cyfrowych
dla wygody klientów końcowych – odbiorów indywidualnych i firm.
Jesteśmy częścią szwajcarskiej Grupy Alpiq, której korzenie sięgają przełomu XIX i XX wieku.
Działamy dla Twojej wygody, bezpieczeństwa energetycznego i oszczędności.

BEZPIECZNY I WIARYGODNY PARTNER
Dotychczas zaufało nam wielu Klientów instytucjonalnych i indywidualnych.
Ciągłe doskonalenie naszej działalności pozwala nam świadczyć usługi
na najwyższym poziomie, czego wyrazem jest certyfikat Laur Zaufania.

ŁĄCZYMY TRADYCJĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ I ROZWOJEM
PONAD 120-LETNIA HISTORIA FIRMY
W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

DOŚWIADCZENIE
W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI

Marka Alpiq powstała w wyniku połączenia dwóch szwajcarskich firm z sektora energetycznego:
działającej od 1894 r. firmy Atel (Aare-Tessin Ltd. for Electricity) oraz EOS założonej w 1919 r.
Fuzja firm miała miejsce w 2009 r. W Polsce historia firmy sięga blisko 20 lat – w grudniu
2001 r. utworzona została spółka zależna pod nazwą Atel Polska, która 1 stycznia 2010 r. została
przemianowana na Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce.

Alpiq jest jedną z największych niezależnych spółek obrotu energią w Europie, posiadającej poza
Szwajcarią oddziały w 29 krajach i obsługującej lokalne władze, przemysł oraz szeroką gamę
inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. Dla Klientów w Polsce istotne jest to, że cała wiedza
i doświadczenia Alpiq są przenoszone na nasz lokalny rynek MSP i klientów indywidualnych
(konsumentów), odbierających energię elektryczną i gaz ziemny.

Kolejne zmiany w przepisach, poczynając od 2004 r. dla przedsiębiorstw, potem od 2006 r. dla odbiorców indywidualnych, dały klientom pełną
swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu ziemnego. Dzięki utworzeniu przez Grupę Alpiq spółki Po Prostu Energia polscy odbiorcy
z segmentu B2B i B2C mają nie tylko możliwość wyboru atrakcyjnej oferty, ale mogą też czerpać inne korzyści, jakie wiążą się ze współpracą
ze szwajcarską firmą szczycącą się ponad 120-letnim dziedzictwem i tradycją oraz wyjątkową w skali światowej innowacyjnością.

PIONIERZY WE WDRAŻANIU INNOWACJI
W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

ZMIANA SPRZEDAWCY
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU LUB BIURA

PROMOWANIE ZDROWEJ
I EKOLOGICZNEJ ENERGII

Po Prostu Energia S.A. wdraża innowacyjne rozwiązania
cyfrowe dla wygody odbiorców energii elektrycznej i gazu
– zarówno indywidualnych, jak i firm.

Po Prostu Energia jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła
możliwość przeprowadzenia zmiany sprzedawcy energii
elektrycznej i gazu przez Internet – łącznie z podpisaniem
dokumentów online przy pomocy podpisu cyfrowego eSign.

Wyjątkowym elementem oferty spółki jest Eko-Oferta,
w ramach której można korzystać z „zielonej” energii
elektrycznej wytworzonej w instalacjach z gwarancją
pochodzenia z OZE.
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GRUPA ALPIQ NA ŚWIECIE. EUROPEJSKA CZOŁÓWKA
GRUPA ALPIQ JEST WIODĄCYM EUROPEJSKIM
PRODUCENTEM, DOSTAWCĄ I SPRZEDAWCĄ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, A TAKŻE PIONIEREM
W ZAKRESIE TWORZENIA INNOWACYJNYCH
USŁUG ENERGETYCZNYCH
Firma posiada liczne zróżnicowane technologicznie
elektrownie wytwarzające energię bez emisji CO2.
Na bazie własnych elektrowni oraz innych firm oferuje
również elastyczne usługi: handlu międzynarodowego,
handlu hurtowego i detalicznego, a także cyfrowych usług
energetycznych i mobilności elektronicznej.
Kluczowe znaczenie dla wyników Grupy Alpiq ma jednostka
biznesowa Generation International. Odpowiada ona za
produkcję energii przez elektrownie w Czechach, Hiszpanii,
Niemczech, na Węgrzech i we Włoszech. Co istotne,
elektrownie te działają wykorzystując odnawialne źródła
energii. Drugą jednostką biznesową, która ma decydujący
wpływ na wyniki Grupy, jest Digital & Commerce, zajmująca
się handlem energią oraz usługami pomocniczymi.

WŁAŚCICIEL LUB OPERATOR
ELEKTROWNI W EUROPIE
•

blisko 30 elektrowni wodnych

•

blisko 20 ekologicznych elektrowni cieplnych

•

1 elektrownia jądrowa

Grupa Alpiq w skrócie:
Centrala: Lozanna
Zatrudnienie: ponad 1200 pracowników
Zasięg: 29 krajów w Europie
Notowana na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych
Roczne przychody: 4,1 mld CHF

PRODUKCJA WEDŁUG TECHNOLOGII
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JAKOŚĆ I EKOLOGIA MAJĄ PIERWSZEŃSTWO
Alpiq jest liderem rankingu dostawców energii
elektrycznej we Francji. Już trzeci rok z rzędu
firma została wyróżniona przez Stowarzyszenie
Konsumentów Komercyjnych CLEE i federację
FNCCR oraz Stowarzyszenie Samorządów
Lokalnych i dystrybutorów energii – za wyjątkową
jakość usług. Ranking bazuje na badaniach
ankietowych analizujących satysfakcję nabywców
energii elektrycznej i gazu.

HANDEL, SPRZEDAŻ I USŁUGI ENERGETYCZNE
ELEKTROWNIE WODNE
ELEKTROWNIE WIATROWE
FOTOWOLTAIKA
GAZ
ENERGIA JĄDROWA

ZASIĘG GRUPY ALPIQ
poprostuenergia.pl

PRZYSZŁOŚĆ W EKOLOGII
KREUJEMY TRENDY W SEKTORZE ENERGETYCZNYM
Strategia Grupy stawia na dekarbonizację, decentralizację i cyfryzację – firma bierze
aktywny udział w kreowaniu nowego europejskiego krajobrazu energetycznego.
Polega on na zdecydowanym odejściu od tradycyjnych scentralizowanych systemów
energetycznych na rzecz systemów zdecentralizowanych i cyfrowych ekosystemów,
co ma otwierać nowe możliwości biznesowe.
W ramach realizacji strategii sprzedano w Czechach dwie konwencjonalne elektrownie
węglowe. Pozwoliło to zmniejszyć ślad węglowy portfela elektrowni Alpiq o ponad 60%.
Dzięki tej decyzji Grupa Alpiq nie posiada już żadnych elektrowni węglowych.
Wpływy uzyskane ze sprzedaży elektrowni Grupa Alpiq przeznacza na dalszą
optymalizację bilansu produkcji energii elektrycznej oraz rozwój nowych obszarów
wzrostu – m.in. innowacyjnych usług cyfrowych oferowanych różnym segmentom
klientów w celu optymalizacji poboru i zużycia prądu oraz stworzenia możliwości
redukowania wydatków.

STRATEGIA
Ostatnie dwa lata były dla Grupy Alpiq przełomowe. Na poziomie strategicznym
zakończył się intensywny proces transformacji, w ramach którego sfinalizowano
sprzedaż nieekologicznej przemysłowej części biznesu. W efekcie zbudowano
fundamenty dla rozwoju firmy z nastawieniem na ochronę środowiska naturalnego.

ŁĄCZYMY TRADYCJĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ I ROZWOJEM
Grupa Alpiq jest właścicielem i operatorem elektrowni wyposażonych w najnowocześniejsze technologie, które stanowią kamienie milowe w historii
inżynierii mechanicznej. Ich funkcjonowanie jest nieustannie optymalizowane, dzięki czemu udaje się osiągać ponadprzeciętne poziomy wydajności.

SIŁA WODY

SIŁA WIATRU

SIŁA SŁOŃCA

Jednym z największych projektów, w jakie
zaangażowany był Alpiq w ostatnich latach (firma
posiada 39% udziałów w przedsięwzięciu), była
budowa elektrowni pompowo-akumulacyjnej Nant de
Drance w Szwajcarii.

Z kolei w Bel Coster w kantonie Vaud w pobliżu granicy
z Francją powstaje dziewięć turbin wiatrowych.
Przedsięwzięcie to jest zgodne z konwencją Espoo,
regulującą aspekty związane z oddziaływaniem na
środowisko w obszarze transgranicznym. Lokalna
i odnawialna energia, którą będzie produkować ta
farma wiatrowa, zmniejszy również import energii
elektrycznej, zapobiegając w ten sposób emisji
około 85 ton CO2 dziennie. Turbiny wytworzą energię
elektryczną równoważną zużyciu prawie całej
populacji obszaru Jura-Nord Vodois. Farma wiatrowa
będzie miała pozytywny wpływ na środowisko,
szczególnie dzięki ukierunkowanym działaniom
mającym na celu poprawę siedlisk różnych
zagrożonych gatunków.

Alpiq stawia także na energię słoneczną. Przykładem
jest współpraca Grupy z hiszpańską firmą Solaria,
w zakresie zakupu energii elektrycznej z 3 instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej
do 105 MW.

Oddany do użytku w 2019 r. obiekt, to jedna
z najpotężniejszych elektrowni hydro-akumulacyjnych
w Europie. Gdy w 2021 r. elektrownia osiągnie swoją
pełną moc, w 2021 r, będzie miała kluczowe znaczenie
dla stabilności szwajcarskich i europejskich sieci
energetycznych.

Hiszpańskie elektrownie znajdują się w Castilla
y León i Castilla La Mancha. Produkują odnawialną
energię potrzebną do zaopatrzenia około 60 tys.
gospodarstw domowych.
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MOBILNOŚĆ, RÓWNOWAGA
I ELASTYCZNOŚĆ

SZTUCZNA INTELIGENCJA W ENERGETYCE,
CZYLI LUDZIE I MASZYNY

NATURALNA
RÓŻNORODNOŚĆ

Przykładem innowacji ekologicznych Alpiq są mobilne zielone
baterie dla festiwalu Openair Frauenfeld. Zapewniają one prąd
pochodzący z certyfikowanej odnawialnej energii wodnej.
Ich wykorzystanie gwarantuje znaczną redukcję śladu
węglowego i stanowi kolejny kamień milowy na drodze do
bardziej neutralnego pod względem emisji CO2 zrównoważonego
zaopatrzenia w energię dużych imprez plenerowych.

Firma stale pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami
energetycznymi, w których ludzka i sztuczna inteligencja
na każdym kroku wzajemnie się uzupełniają. Alpiq oferuje
rozwiązania do optymalizacji zużycia energii Ksmax, dzięki
czemu właściciele obiektów mogą zmniejszać wydatki na
prąd. Przykładowo w dwóch ośrodkach dla seniorów w
szwajcarskich gminach Laufen i Krins udało się dzięki temu
ograniczyć koszty zużycia energii o 25%.

Innowacje stosowane przez Alpiq nie ograniczają się tylko
do nowoczesnych rozwiązań technologicznych i cyfrowych.
Teren otaczający elektrownie wodne musi być odpowiednio
utrzymany.

Grupa Alpiq łączy technologie informatyczne z know-how
w dziedzinie energii, angażując się w rozwój cyfrowej,
zdecentralizowanej przyszłości energetycznej. W kwietniu
2019 r. w mieście Mayenfeld w kantonie Grizon oddano
do użytku przemysłowego wielkoskalowy akumulator
o mocy 1,2 MW. System ten zmniejszy kosztowne obciążenia
szczytowe i zoptymalizuje zarządzanie energią dla rynku
usług pomocniczych.

Według kalkulacji zwrot z tego rodzaju inwestycji następuje
w ciągu zaledwie czterech lat. Działanie systemu opiera
się na zmniejszaniu szczytów zużycia w profilu obciążenia
poprzez selektywne wyłączanie niektórych systemów
elektrycznych. Niższe szczyty automatycznie skutkują
obniżeniem kosztów.

W Ruppoldingen dotychczas wykorzystywane były do tego
maszyny. Od niedawna odpowiadają za to owce. Dzięki temu
udaje się zachować różnorodność biologiczną całego terenu
– owce pasą się na prawie wszystkich gatunkach roślin.

INWESTYCJE W ZIELONE INNOWACJE
Oprócz dalszego rozwoju tradycyjnego handlu energią, firma dostrzega szczególny

potencjał wzrostu w obszarze mobilności elektrycznej. Grupa Alpiq wprowadziła na rynek
pierwszy w Szwajcarii abonament mobilności elektrycznej z pełnym zakresem usług.

Alpiq dysponuje największą infrastrukturą do ładowania samochodów
elektrycznych w Szwajcarii. Na tym polu firma konsekwentnie rozszerza
swoją obecność również na terenie Niemiec, Austrii i Włoch.

WSPARCIE W PODRÓŻACH MIĘDZYMIASTOWYCH
Chociaż większość pojazdów elektrycznych ładowanych jest w domach lub przy siedzibach biur, zapewnienie
szybkiego ładowania dla podróżnych długodystansowych jest jednym z kluczowych katalizatorów rozwoju
masowego rynku pojazdów elektrycznych. Alpiq we współpracy z firmą IONITY stworzył pionierską superszybką
sieć ładowania aut elektrycznych w Szwajcarii i we Włoszech. Ich użytkownicy mogą naładować swoje pojazdy
w ciągu co najwyżej kilkunastu minut. Typowa szybka ładowarka zapewnia moc wyjściową 50 kW i może
ładować baterię pojazdu przez 30 do 40 minut. Ultraszybkie ładowarki IONITY mają moc 350 KW i potrzebują
na to ledwie 10-15 minut.

ZAANGAŻOWANIE W PALIWO WODOROWE
Alpiq odgrywa także kluczową rolę w rozwoju mobilności wodorowej i przyczynia się do rozwoju logistyki wolnej
od CO2. Powstała niedawno spółka Hydrospider to joint venture Alpiq z H2 Energy, którego celem jest budowa
instalacji wodorowej o mocy 2 MW w elektrowni wodnej Hesgen. Energia będzie wykorzystywana do zasilania
ciężarówek z ogniwami paliwowymi, które Hyundai Hydrogen Mobility, joint venture Hyundai Motors i H2 Energy
wprowadzą na Szwajcarskie drogi do 2025 roku.
poprostuenergia.pl

PO PROSTU ENERGIA S.A. TO CZĘŚĆ GRUPY ALPIQ W POLSCE
POZNAJ NASZĄ OFERTĘ:
GAZ ZIEMNY DLA KLIENTÓW
INSTYTUCJONALNYCH

EKOLOGICZNA ENERGIA ELEKTRYCZNA
DLA FIRM Z CERTYFIKATEM POCHODZENIA
Z ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE)

ENERGIA ELEKTRYCZNA DLA KLIENTÓW
INSTYTUCJONALNYCH

DOSTĘPNE TARYFY:

DOSTĘPNE TARYFY:

DOSTĘPNE TARYFY:

W-1 W-2 W-3
W-4 W-5 W-6

C11 C12 C12A C12B
C21 C22 C23 B21 B23

C11 C12 C12A C12B
C21 C22 C23 B21 B23

GWARANCJA NISKICH I STAŁYCH CEN PRZEZ

GWARANCJA NISKICH I STAŁYCH CEN PRZEZ

GWARANCJA NISKICH I STAŁYCH CEN PRZEZ

CAŁY OKRES
TRWANIA UMOWY!

CAŁY OKRES
TRWANIA UMOWY!

CAŁY OKRES
TRWANIA UMOWY!

TWOJE KORZYŚCI:
NISKA CENA STAŁA CENA BEZPIECZEŃSTWO JESTEŚ EKO WYGODA PRZEJRZYSTE RACHUNKI WSPARCIE KONSULTANTÓW

ZMIEŃ SPRZEDAWCĘ ENERGII I GAZU PRZEZ INTERNET
Strategię Grupy Alpiq realizujemy w Polsce poprzez wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań cyfrowych dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa odbiorców
gazu ziemnego i energii elektrycznej.

KUP TERAZ

Jako pierwsi w Polsce daliśmy Klientom możliwość zmiany sprzedawcy
prądu i gazu przez Internet – bez wychodzenia z domu lub biura
i bez przesyłania papierowych dokumentów. Jeszcze nigdy zmiana
sprzedawcy nie była tak prosta, szybka, wygodna i ekologiczna!

ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII I GAZU ONLINE.

WYSTARCZĄ 3 KROKI, BY CIESZYĆ SIĘ OSZCZĘDNOŚCIAMI I STAŁĄ CENĄ PRZEZ CAŁY OKRES UMOWY.
Na stronie internetowej wybierasz ofertę, wypełniasz i przesyłasz wniosek online.
W odpowiedzi otrzymujesz elektroniczną umowę do podpisania z użyciem podpisu eSign.

1

2

3

WYBIERASZ RODZAJ
PRODUKTU

WYBIERZ
OFERTĘ

ZOSTAW DANE NIEZBĘDNE
DO ZAWARCIA UMOWY

W wyniku uwolnienia rynku energetycznego w Polsce, każdy ma pełną swobodę w wyborze sprzedawcy
prądu i gazu. Choć dla Klientów ważna jest cena, niemniej istotne są też inne kryteria wyboru, takie jak
bezpieczeństwo, które zależy od stabilności i wiarygodności sprzedawcy, wygoda zawarcia umowy, przejrzyste
procedury zmiany i rachunki, a także dodatkowe usługi, jak np. wsparcie profesjonalnych konsultantów.
Po Prostu Energia S.A. spełnia wszystkie te kryteria!

ENERGIA I GAZ DLA TWOJEJ FIRMY
PONAD 120 LAT W SEKTORZE ENERGETYCZNYM
SZWAJCARSKA JAKOŚĆ I PROFESJONALIZM
BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE:
TEL. 22 32 33 333, E-MAIL: INFO@POPROSTUENERGIA.PL
WWW.POPROSTUENERGIA.PL
PO PROSTU ENERGIA S.A.,
AL. ARMII LUDOWEJ 26, 00-609 WARSZAWA
TWÓJ OPIEKUN HANDLOWY TO:

