
Energia i gaz 
dla Twojej firmy

Więcej niż energia 
Przygotuj ostatnie faktury  za sprzedaż 
i dystrybucję energii, a my dobierzemy 
produkty optymalizujące koszty  
i doradzimy  ekologiczne rozwiązania. 

Bezpłatnie na start
dla grona naszych klientów  
wykonujemy analizę  parametrów 
dystrybucyjnych.  Zmniejsz swoje 
rachunki!



Więcej niż energia

Masz w nas wsparcie 

Jeśli Twoja inwestycja będzie  
wymagała nakładów pieniężnych, 

Axpo pomoże Ci znaleźć  
źródło finansowania.  

Nie tylko sama cena

Zaczniemy od przeprowadzenia  
analizy kosztów dystrybucji energii, 

abyś płacił mniejsze rachunki.

Oszczędzaj energię i pieniądze

Korzystając z szerokiej oferty  
dodatkowych usług i produktów 
energetycznych pomagamy Ci 
zmniejszyć konsumpcję energii  

 w Twojej firmie.



Zapewniamy 
bezpieczeństwo

Bez zaskoczeń
Gwarancja stałej ceny energii  
i gazu podczas trwania umowy. 

Najlepsza oferta 
Konkurencyjne stawki za energię i gaz.

Zabezpiecz się na przyszłość 
Możliwość podpisania umowy  
na energię nawet do 2023 roku  
i gaz do 2021.



Wyjątkowa 
obsługa

Czytelne zasady 
Zapewniamy przejrzyste warunki 
umowy. 

Wszystko w jednym miejscu
Dla Twojej wygody dajemy Ci dostęp 
do przyjaznej internetowej platformy 
obsługi klienta.

Bez biurokracji i dodatkowych opłat
Cały proces zmiany sprzedawcy  
przeprowadzamy za Ciebie  
bez dodatkowych kosztów. 

Proste rozliczenie 
Rozliczenie na podstawie rzeczywistego 
zużycia, bez faktur szacunkowych. 

Z Axpo wybierasz sam
Możesz wybrać sposób otrzymywania 
faktur: w formie elektronicznej 
lub pocztą tradycyjną.

Szwajcarska jakość 
Przez cały okres trwania naszej  
współpracy zadbamy, aby jakość 
Twojej obsługi była 
na najwyższym poziomie.



Myślimy globalnie, 
działamy lokalnie.
Od ponad 100 lat jesteśmy obecni  
na większości rynków  w Europie,  
a od 2016 roku również w USA.  
Nasi klienci,  w liczbie ponad 3 mln,  
to zarówno gospodarstwa  domowe, 
jak i wielkie międzynarodowe  
korporacje.

Jako Axpo Polska prowadzimy  
działalność już od 2001 roku, tworząc 
rozwiązania dla klientów biznesowych. 
Nasza oferta trafia do małych i średnich 
przedsiębiorstw, odbiorców  
przemysłowych, spółek obrotu energią 
oraz wytwórców energii odnawialnej.
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