
Light Contracting 

„Poskytneme Vám bezplatně parní stroj. Nainstalujeme Vám jej a budeme provádět po dobu pěti let 
zákaznický servis. Zaručíme Vám, že bude uhlí pro stroj stát méně, než vydáváte v současné době 
za krmení (energii) pro koně, které odvádějí stejnou práci. A vše, co od Vás za to chceme je, abyste 

nám odevzdali třetinu peněz, které ušetříte." 
(James Watt, 1736-1819) 

Existuje možnost (od 1.000 jednotek pro jedno místo), financovat SMART SWAP™ 
prostřednictvím programu na úsporu energie, postaráme se o výměnu a o všechny s tím 
spojené práce. Nevzniknou Vám žádné dodatečné náklady na nové trubice a na výměnu. 
Přebytky Vám budou nahrazeny během životního cyklu SMART SWAP™, viz následující 
tabulka s příklady. 

Jaký je přínos smluvního vztahu Light Contracting? Výhody na první pohled: 

 

•    Záruka úspěchu 
Zavazujeme se k dosažení minimální úspory popř. možnosti plánování nákladů na energii! 

•    Likvidita 
Kapitál zůstane ve Vašem podniku a není nutné jej investovat. Docílené úspory energie 
Vašemu podniku (po refinancování investic) prospějí! 

•    Ochrana životního prostředí 
Váš podnik ušetří zpravidla 50% nákladů na osvětlení (T8), dosáhne lepšího osvětlení, zlepší 
svoji image díky úspornému využívání energie a přispěje ke snížení emisí oxidu uhličitého! 

Light Contracting Vám umožní kompletní obnovu Vašeho osvětlovacího zařízení bez kapitálových 
nákladů. Měsíční splátky se budou financovat z dosaženého snížení nákladů na energii. Od první 
myšlenky až po konečné uzavření smlouvy a její realizaci. Budeme Vašimi průvodci při provádění 
analýzy potenciálu úspory energie, provedeme za Vás v případě potřeby výměnu svítidel a zajistíme 
plynulý průběh akce! 



Příklad postupu při /uzavírání smlouvy Light Contracting 

1.) Inventura / výpočet amortizace: 
 

 
Inventura zářivek k 13.10.2009      

 18W EVG 18W KVG/VVG 36W EVG 36W KVG/V/G 
 

58W EVG 58W  KVG/VVG 
Vchod     44  
Venkovní zahrada     237  
Vnitřní zahrada     207  
Hlavní úsek     54 
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Prostor krbů    7   
Oddělení koupelen     86 49 
Regály   56    
Součet 

0 0 56 7 1076 388 
Zjištění nákladů na el. energii - současný stav       
Odhadovaná spotřeba W/h 19,8 21,6 39.6 43,2 63,6 69.6 
Provozních hodin týdně 70      
Týdenní spotřeba kW 0,00 0,00 155,23 21,17 4805,42 1890,34 
Náklady na kW/h 0.12 €      
Náklady / týden   -  € -  € 18,63 € 2,54 € 576,65 €      226,84 € 
Celkem / týden 824.66 €      
Celkem / rok 42.882,23 €      
Zjištění nákladů na el. energii SMART SWAP       
Spotřeba W/h 14 14 28 28 35 35 
Týdenní spotřeba kW 0 0 109.76 13,72 2636,2 950,6 
Náklady / týden   -  € -  € 13,17 € 1,65 € 316,34 €     114,07 € 
Celkem / týden 445.23 €      
Celkem / rok 23.152,15  €      
Úspora / rok 

19.730,08  €      
Náklady na Swap vč. rabatů - € 
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Celkem 34.172,88€  

 
 

Amortizace v měsících 21      
Celková životnost v rocích se shora uvedenými 
provozními časy. 5,5 

     

Zbývající doba po amortizaci v měsících 45      
Úspora netto díky životnosti (po amortizaci) 74.234,16 €      

       

Úspora netto na jednom místě 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Jednorázové náklady na výměnu nebyly zohledněny, dále nebylo zohledněno roční zvýšení cen elektrické energie v průměru 
o 4%, náklady na několikanásobnou výměnu T8 během této doby a nebyly zohledněny ani nepřímé úspory (nižší náklady na 
klimatizaci, atd.). 

 



 

 

2.) Contracting - Smlouva 

a) Výkaz nákladů: 
Měna : EUR 
Datum : 15.10.09 

Dodací podmínka:   ze závodu 

Pol. Číslo artiklu     
Množství MJ  
Název artiklu 

Vaše číslo artiklu  
EVP     PE       Rbt.1% 

Č. EAN 
Cena netto 

Cena celkem 
Rbt.2% 

Sazba daně 

SMART SWAP úsporná zářivka 58W (35W) 1500 
mm, pro objímku G13 T8, 6500°K,  
3,325 Lumen, daylight white,  
Příkon: 35W  
Obalová jednotka: 20 kusů v kartonu 

SMART SWAP úsporná zářivka 36W (28W) 1200 
mm, pro objímku G13 T8, 6500°K,  
2.470 Lumen, daylight white,  
Příkon: 26W  
Obalová jednotka: 20 kusů v kartonu 

Dopravní pojištění, 0, 96 % z hodnoty zboží 
netto 

Přepravní náklady spedice, EUR-paleta 

Paušální poplatek za likvidaci - zářivky pro 
T2, T4, T5, T8 a světelné tyčinky na jednotku 
dle ElektroG od 24.03.2006 

různé 
1 ks       3.500,00                 

Náklady na výměnu (zde přibližně) 

různé l 
0,070   ks 38.505,36 

Smluvní poplatky, jednorázově  7% 

Mezisoučet 


