Gazprom Energy & LISA | Dual Fuel systems, the best of both worlds

Gazprom Energy & LISA
Gazprom Energy en LISA, de beste combinatie voor het bijmengen
van CNG op vrachtwagens & bestelwagens.
Direct milieuvoordeel door minder CO2 uitstoot en daarnaast forse
besparing op de brandstofkosten.

Gazprom Energy heeft speciaal voor de klanten van LISA

Variabele CNG met Fixatie

een voorstel ontwikkeld om CNG te kunnen leveren tegen

• CNG kopen tegen een vaste opslag voor een vaste periode.

lagere prijzen dan aan een publieke CNG pomp. Dit kan

• Leveringsprijs is het totaal van de opslag die u vastlegt en de

worden bereikt door de optimale samenwerking tussen Lisa
en Gazprom Energy.

Inkoopstrategieën
Wij hebben 3 verschillende voorstellen ontwikkeld waarmee je
de inkoop van CNG kan vastleggen;

Zeker CNG
• CNG inkopen tegen een vaste prijs voor een vaste periode.
• Zekerheid over de kosten zolang de overeenkomst loopt.
• De vaste prijs kan worden doorberekend in de kostprijs.
• Prijsvoordeel t.o.v. diesel is afhankelijk van het verschil tussen
de vastgelegde prijs voor CNG en de dieselprijzen en kan
dus variëren.

Variabel CNG
• CNG inkopen tegen een vaste opslag voor een vaste
periode.
• Leveringsprijs is het totaal van de opslag die u vastlegt en
de marktprijs op moment van leveren.
• Prijsvoordeel t.o.v. diesel is afhankelijk van het verschil tussen
de marktprijs voor CNG en de dieselprijzen en kan dus
variëren.
• Brandstofkostenrisico blijft open.

marktprijs op moment van leveren.
• Mogelijkheid om CNG prijs te fixeren als de marktprijs
het meest gunstig lijkt voor de resterende duur van de
overeenkomst.
• Brandstofkostenrisico blijft open tot moment van fixeren
(vastklikken van de marktprijs).
• Gazprom Energy stuurt u regelmatig marktprijs informatie en
kan u begeleiden bij het vinden van de juiste momenten om
de prijs te fixeren (inkoop-optimalisatie).
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Met het Zeker product kiest u voor een

Met het Variabel CNG product kiest

Met het Variabel CNG met Fixatie

vaste prijs (in m ct./m ) voor de gehele

u voor een vaste opslag (in m ct./m )

product kiest u voor een vaste opslag

duur van de overeenkomst. De prijs

die op de marktprijs komt. De prijs ligt

(in m ct./m3) die op de marktprijs komt.

staat voor de gehele looptijd van de

niet voor de gehele looptijd vast. De

Bij het sluiten van de overeenkomst ligt

overeenkomst vast en zal bij prijsstijgingen

leveringsprijs voor CNG bestaat uit de

de prijs niet voor de gehele looptijd vast.

en -dalingen op de markt niet wijzigen.

overeengekomen opslag en de marktprijs

Bij een gunstige marktprijs kunt u de prijs

die geldt op het moment van leveren.

vastleggen (fixeren) voor de resterende
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duur van de overeenkomst. Gazprom
Energy en LISA adviseren je regelmatig
over de ontwikkelingen van marktprijs
en kunnen je begeleiden bij het vinden
van het juiste moment om de CNG prijs
vast te leggen. Dit is dus eigenlijk een
combinatie van de 2 bovenstaande
producten en een interessant product
voor de klant die graag zo optimaal
mogelijk zijn CNG prijs wil vastleggen.
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totaalprijs staat niet vast

Wil je meer weten?
Neem dan contact met ons op.

Gazprom Energy
Postbus 2324
5202 CH ’s Hertogenbosch

www.gazprom-energy.nl

0800 - 429 7766

offerte@gazprom-energy.nl
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