Sporočilo za javnost

Na slovenski trg je vstopila družba RWE
Ena od vodilnih evropskih energetskih družb, ki ji zaupa skoraj 24 milijonov
odjemalcev v 12 državah, nudi inovativne in visokokakovostne produkte, odlično
skrb za stranke in najboljše prihranke
Ljubljana, 10. junij 2015 – RWE, ena od vodilnih energetskih družb v Evropi, je danes
vstopil na slovenski trg z inovativnimi in visokokakovostnimi produkti, odlično skrbjo za
stranke in najboljšimi prihranki za gospodinjstva. S poštenimi in konkurenčnimi cenami
ter z rešitvami za učinkovitejšo rabo energije bo RWE povprečnemu slovenskemu
gospodinjstvu omogočil, da prihrani do 100 evrov letno in zmanjša porabo elektrike za
do 15 odstotkov. RWE načrtuje, da bo do leta 2020 na slovenskem trgu pridobil 10odstotni tržni delež.
»Ponosni smo, da smo Slovenijo povezali z našo evropsko energetsko hrbtenico. Na
vsakem trgu, kjer smo prisotni, smo prepoznani kot dolgoročen, zanesljiv in v
prihodnost usmerjen partner, ki zagotavlja pošteno konkurenco,« je povedal Karl
Kraus, glavni izvršni direktor družbe RWE za Jugovzhodno Evropo. »Na podlagi
svojega obsežnega znanja in izkušenj z odzivanjem na potrebe milijonov odjemalcev v
celotni Evropi smo razvili inovativne in visokokakovostne produkte, ki so usmerjeni v
varčevanje z energijo brez kompromisov pri kakovosti življenja.«
Gospodinjstvom so na voljo RWE-jevi produkti z električno energijo s trajanjem pogodb
za eno, dve ali tri leta ter produkti brez določenega trajanja pogodbe. Skupaj s
poštenimi in konkurenčnimi cenami oskrbe z elektriko nudi RWE tudi pakete z izdelki
za varčevanje z energijo, kot so žarnice LED.
»Da bi našim odjemalcem omogočili znižanje porabe električne energije za tudi do 15
odstotkov, želimo slovenska gospodinjstva opremiti z žarnicami LED, kar je dobro tako
za družinske proračune kot tudi prijazno do okolja,« je dejal Nikola Krečar, direktor
družbe RWE v Sloveniji.
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V vseh 12 državah, kjer je RWE prisoten, je družba prepoznana po izvrstni pozornosti,
ki jo namenja kakovosti storitev in skrbi za stranke. »Želimo, da so naši odjemalci
popolnoma obveščeni, katera možnost je najboljša zanje in za njihovo gospodinjstvo. S
svojim klicnim centrom, ki bo deloval vsak delavnik od 8.00 do 20.00 ure, bo RWE
zagotavljal brezplačno in preprosto razumljivo podporo ter nasvete o možnostih za
varčevanje z energijo in o izbiri optimalnega produkta. Toda najpomembnejše je, da
bomo v celoti poskrbeli za postopek zamenjave,« je dejal Krečar.
»Verjamemo, da bo vstop družbe, kot je RWE, ki je dejavna na vseh stopnjah
energetske vrednostne verige – od proizvodnje do distribucije in prodaje –, okrepil
slovenski energetski trg in koristil vsem slovenskim odjemalcem. Poznamo energetiko
in naša glavna usmeritev so naše stranke in potrebe vsakega posameznega trga,« je
zaključil Kraus.
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O podjetju RWE v Sloveniji
RWE v Sloveniji je hčerinsko podjetje skupine RWE, ene od petih vodilnih družb na področju poslovanja z
električno energijo in plina v Evropi. Podjetje RWE v Sloveniji je del holdinga RWE East in je bilo
ustanovljeno marca 2015 kot nov dobavitelj električne energije v Sloveniji. Več informacij na www.rwe.si.
O skupini RWE
Skupina RWE je ena od petih vodilnih družb na področju poslovanja z električno energijo in s plinom v
Evropi. S svojim strokovnim znanjem in z izkušnjami na področju pridobivanja električne energije iz plina,
premoga, jedrskih in obnovljivih virov ter na področju trgovanja, distribucije in prodaje električne energije in
plina smo dejavni na vseh stopnjah energetske vrednostne verige. Približno 60.000 naših zaposlenih v
Evropi oskrbuje več kot 16 milijonov odjemalcev električne energije in skoraj osem milijonov odjemalcev
plina. V proračunskem letu 2014 je družba RWE zabeležila 48,5 milijarde evrov prihodkov.
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