
Audit csomag 
megnevezés

Auditálás tartalom leírás
Egyszeri díj/energia 

(Villamos/Gáz)/ POD 
nettó Ft.- ban

Fizetési feltételek 
(határidők)

Fogyasztási helyenként, POD- ok (mérési pont) szerint az energia szolgáltatók (Kereskedelmi/ Elosztó Hálózati engedélyes) számlázott tételek ellenőrzése

Számlázási időszakoknak megfelelő mennyiség elszámolások helyessége (alapdíjak, teljesítménydíjak, köbméter, fűtőérték, kilowattóra, meddők…..) 

Energia kereskedelmi díjtételek megfelelő alkalmazásainak ellenőrzése (gáz/ villamos) szerződéseknek megfelelően

Hatósági rendszerhasználati díjak (RHD) megfelelő alkalmazásainak ellenőrzése (gáz/ villamos) szerződéseknek megfelelően

Viszaigazolás az energia számlák auditálás eredményéről (Feltárt/ nem tárt fel), Feltárás esetén az e.missio "Support +" szerint 

Excel táblázatos energia számlák feldolgozásának kimutatás, dokumentum átadása megrendelőnek (postai, elektronikus úton)
8900.- Ft/energia 

(Villamos/Gáz)/POD

Dukumentum átvételt 

követően 15 nap

Auditálás - energia költségmegtakarítással tartalom leírás
Díjazás mérték 

(megtakarítás %.- ban)
Fizetési feltételek (határidők)

Excel és megtakaríthatósági tanulmányban bemutatott dokumentum elkészítése megrendelő részére, mely igény szerint stratégiai konzultációt is tartalmaz
Díjmenetes! e.missio 

"Support" elvégzése esetén
Nincs!

Teljesítmény vizsgálatok (lekötött villamos energia: kW, vagy Gáz: m3/óra), éves megtakarítási lehetőség kimutatása 

Sikerdíjazás, kimutatható, 

valós megtakarítások 

alapján 5%- tól

Meddő energia vizsgálatok, javaslat (reaktív) fogyasztás felár csökkentésre, árajánlat a meddőgazdálkodás kiviteli munkára Megállapodás szerint

Fogyasztó többlet költségére kimutatható számlázási anomália (pénzügyi, mennyiségi elszámolási hiba), reklamációs dokumentum előkészítésével  

Kereskedelmi energia beszerzés vizsgálata (versenypiaci energia beszerzés), támogatás, versenyeztetés, beszerzési dokumentum öszeállítással

Teljesítmény görbék lekérdezése - kontroll, szinkonizálás számla adatokkal megrendelői megbízás alapján Díjmenetes! Nincs!

Megbízó (ajánlatkérő) adatok: név, cég, cím, 

Fogyasztási hely (-ek) darabszáma: villamos és gáz (kérnénk külön- külön)

Fogyasztási hely éves felhasználása villamos energia esetén: - kWh/év vagy GWh/év.- ban. Gáz esetén: mᶾ/év vagy MJ/év vgy  GJ/év

Lekötött teljesítmények villamos energia estén: kW- ban. Gáz esetén: mᶾ/óra, vagy MJ/óra

Aktuális, Kereskedelmi, Hálózat csatlakozási és Hálózat használati szerződések Minden jog fenntartva e.missio 2013.

*Adatszükség 
(elektronikus, 
telefon/fax): 

www.e-missio.hu, E.mail: e-missio@e-missio.hu, Tel.: 06 93 536 435, Fax: 06 93 536 436

Nincs!

 Tájékoztató árajánlat ESETI -  energia költség megtakarítás vizsgálattal energia - villamos/ gáz - számlák auditra a megrendeléstől 
számított minimum 1 évre visszamenőleg! 

Megjegyzés: az árak tájékoztató jelleggel vannak feltüntetve, minden energia fogyasztó eltérő (fogyasztási mennyiség, lekötött teljesítmény, hálózat csatlakozási pont, mérési /fogyasztási  pontok 
darabszáma) vételezési specifikával rendelkezhet! Természetesen lehetőség van csak az egyik energia hordozó kiválasztására is. Az előbb említetteket is figyelembe véve Cégünk - előzetes 

adategyeztetést *  követően  - az Ön, illetve megrendelő számára a legoptimálisabb vállalási díjat készíti el. Kérjük bátran keresse több évtizedes energetikai és szakmai tapsztalattal rendelkező 

csapatunkat!

Ha biztonságban szeretné tudni vállalkozás, intézménye energia számlák költségeinek helyességét - energia költség megtakarítás vizsgálattal, várjuk jelentkezését a megadott elérhetőségeinken.

e. missio 
"Support "

Szolgáltatás részben 
díjmentes!

e. missio 
"Support + "

Szerződéses feltételek 
szerint!

Sikerdíjazás, kimutatható 

valós anomáliák, árelőny 

alapján 5%- tól


