ОПОРА ВАШОГО БІЗНЕСУ

Про нас
Електроенергія - це рушійна сила для розвитку економічного потенціалу
кожного підприємства і країни в цілому. І з 2013 року місія компанії
"ВОК-БIЗТРЕЙД" полягає в прагненні до комплексного забезпечення потреб
споживачів усіх регіонів України тільки якісними ресурсами і товарами.
Ми переконані, що наш щоденний труд - щось більше, ніж просто робота.
Це наш спосіб вносити значний вклад в життя суспільства, будувати
відносини з колегами і безперервно розвиватися. Наша мета - своєчасно
виконувати взяті на себе зобов'язання, вибудовувати стратегічні
партнерські взаємовідносини, які допомагають партнерам досягати своїх
цілей на шляху до спільного успіху. Це не тільки гідна, але і економічно
виправдана ціль, яка дозволяє нам вигідно відрізнятися від інших учасників
енергоринку.

Ми знаємо, як зробити нашу співпрацю максимально зручною,
мобільною і прибутковою.
Ми можемо вирішити всі питання, пов'язані з безперебійним
постачанням електроенергії і надати безкоштовний юридичний супровід.
Ми взаємодіємо з усіма учасниками ринку і беремо відповідальність за
кожну оформлену угоду, слідуючи виключно чесності і прозорості ділових
відносин.
Ми пишаємося своєю бездоганною репутацією і довірчими діловими
відносинами з партнерами та готовi стати Вашим надійним провідником у
світ електроенергії.
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ТОВ "ВОК-БІЗТРЕЙД" має ліцензії, видані НКРЕКП, на
постачання природного газу та електричної енергії
споживачу.
Постачанні електричної енергії є одним з головних
напрямків діяльності компанії ТОВ "ВОК-БІЗТРЕЙД" на
якiй вона спеціалізується З 2018 року.
Така позиція дає можливість успішно працювати на
ринку електроенергії України.

Закупівля

Транспортування

- Ринок "на добу наперед" (РДН) ;
- Внутрішньодобовий ринок (ВДР);
- Ринок двосторонніх договорів;
- Балансуючий ринок.

- Передача (Оператором системи передачi
НЕК "Укренерго": магістральними ЛЕП);
- Розподіл (Оператором системи розподілу:
мережами конкретного обленерго або
власника)

Постачання
- ТОВ "ВОК-БІЗТРЕЙД"

Cпоживачi
- Промислові споживачі (фабрики,
заводи)

Модель дiяльностi компанії
Підпиємство ТОВ "ВОК-БІЗТРЕЙД" створює ефективний виробничий ланцюг з закупівлі та продажу
електричної енергії.
Ми вдячні за довіру наших партнерiв та запрошуємо Вас до вигідної співпраці.

−
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Переваги
роботи з нами

01

02

Всі необхідні ліцензії на
здійснення діяльності та
досвід з енергопостачання.

Прозорі ціни на електричну
енергію.

03

04

05

Гнучкий графік оплати

Особистий кабінет
споживача

Унікальний розрахунок
тарифу для Вашого
підприємства

06

07

08

Коригування раніше
зробленої заявки

Прогнозування споживання
за споживача та мінімізація
небалансів

Відсутність штрафу за
недобір замовленого
об’єму

Наші фахівці постійно працюють над підвищенням енергоефективності Вашого
підприємства та зниженням ризику виникнення додаткових витрат за спожиті
енергоресурси.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЕРЕХОДУ ДО НАШОЇ КОМПАНІЇ ДЛЯ
ЗАКУПІВЛІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Постачання електричної енергії споживачу здійснюється суб’єктом господарювання, який
провадить діяльність у сфері постачання електричної енергії споживачу та отримав на це
відповідну ліцензію.
У відповідності до Правил роздрібного ринку електричної енергії затверджених Постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 року №312, споживач має право на зміну електропостачальника шляхом
укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (далі за текстом –
Договір).

Порядок дій споживача для переходу на обслуговування нашою компанією:
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1. Споживач повідомляє про намір укласти з нашою компанією Договір за обраною
комерційною пропозицією з сайту нашої компанії: https://www.vok-bistrade.com.
2. Споживач надає заяву-приєднання до Договору та необхідний пакет документів для
його укладення.
3. Отримавши заяву-приєднання, ТОВ "ВОК-БІЗТРЕЙД" протягом трьох робочих
днів перевіряє можливість Вашого приєднання до умов Договору на умовах обраної
комерційної пропозиції.
4. У разі неможливості Вашого приєднання до електропостачання на умовах
обраної комерційної пропозиції, ми пропонуємо Вам іншу комерційну пропозицію для
подальшої вигідної взаємодії.
5. За умови досягнення згоди з усіх істотних умов, Договір є укладеним.
6. Зміна електропостачальника завершується у строк, що не перевищує 21 календарний
день з дати подачі заяви-приєднання.
7. Через 21 день Ви отримуєте електричну енергію від ТОВ "ВОК-БІЗТРЕЙД" на
вигідних умовах.

КОНТАКТИ
Україна, 01015, м. Київ,
вул. Лейпцизька 3а, офіс 115
Україна, 87515, Донецька область,
м. Маріуполь, Миколаївська вулица, б. 23
http://vok-bistrade.com/
тел.+38 (044) 351 -14 -10
e-mail: info.vok1@gmail.com

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ І ОЦІНИТЬ
ПЕРЕВАГИ СПІЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ
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