Tlačová správa

RWE Gas Slovensko začala s predajom
zemného plynu pre domácnosti
Najvýhodnejšiu ponuku na trhu zemného plynu v segmente domácnosti dnes
predstavila spoločnosť RWE Gas Slovensko, keď na tlačovej konferencii
odprezentovala atraktívne zníženie výdavkov rodiny na vykurovanie, ohrev vody
a varenie. Všetkým domácnostiam na území Slovenska ponúkla zľavu až do výšky
12 % z ceny za dodávku zemného plynu.
„Po výhodnej ponuke pre firemných zákazníkov prichádzame s Modrým plynom pre
domácnosti,“ predstavuje nový produkt konateľ spoločnosti Miroslav Kulla.
Modrý plyn ako najvýhodnejšia ponuka na trhu
Modrý plyn okrem zľavy až do výšky 12 % znamená pre slovenské domácnosti
aj spoľahlivosť a stabilitu. Má za sebou zázemie silnej energetickej skupiny RWE
a zaručuje kvalitu dodávaného plynu. „Navyše sa prispôsobí požiadavkám našich
zákazníkov,“ zdôrazňuje M. Kulla. Sami si môžu zvoliť druh produktu a ako dlho
ho budú využívať. Zámerom Modrého plynu je, aby každá domácnosť mala
možnosť výberu najvýhodnejšej ponuky na trhu.
Získať Modrý plyn je jednoduché
Prechod k RWE Gas Slovensko bude pre zákazníkov bezplatný a jednoduchý.
„Všetky administratívne úkony vybavíme za zákazníka, postačí podpísať zmluvu
a splnomocnenie,“ vysvetľuje M. Kulla. Zákazníci nemusia ani zavádzať nové
pripojenia či riešiť iné technické zmeny. Ponuku Modrého plynu môžu získať na
Zákazníckej linke 0850 123 998, ktorá je prístupná 5 dní v týždni od 8.00 do 18.00
hod., alebo na www.rwegas.sk.
Modelový príklad
Modelová domácnosť:






produkt Bonus s trojročnou dobou trvania
rodinný dom v teplotne priemernom regióne SR
4-5 členná domácnosť
tarifa D3
ročná spotreba 34 200 kWh

Ročná úspora: 103 eur
13. apríla 2011
RWE Gas Slovensko je najväčším konkurenčným dodávateľom zemného plynu na Slovensku. V roku
2011 dodáva viac ako 8 TWh zemného plynu pre vyše 6 000 zákazníkov z radov firiem a organizácií.
Je súčasťou medzinárodného koncernu RWE, jednej z piatich najväčších európskych energetických
spoločností. V roku 2010 dodalo RWE v Európe takmer 8 miliónom zákazníkov 395 TWh zemného
plynu. Má uzatvorené dlhodobé kontrakty na dodávku plynu nielen z Ruska, ale aj zo Škandinávskej
oblasti. Angažuje sa tiež v projekte Nabucco.
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