Tlačová správa

RWE Gas Slovensko má nový predajný kanál
Modrý plyn si kúpite pohodlne z domu
Možnosť získať Modrý plyn priamo z pohodlia domova dáva svojim zákazníkom
spoločnosť RWE Gas Slovensko. Začiatkom tohto mesiaca totiž na svojej webovej
stránke www.ModryPlyn.sk spustila objednávací ON-LINE formulár.
„ON-LINE formulár umožní zákazníkom, aby si pohodlne z domu objednali Modrý plyn.
Nemusia nikam chodiť ani telefonovať,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Miroslav Kulla. „Teší
nás, že sme prvou spoločnosťou, ktorá prišla s takouto formou elektronického predaja
zemného plynu na Slovensku,“ zdôrazňuje M. Kulla. Navrhnutý systém totiž ako jediný
umožňuje po vyplnení ON-LINE formulára generovať zmluvu a v PDF formáte
ju okamžite poslať zákazníkovi na jeho emailovú adresu.
Výhody elektronického predaja
ON-LINE formulár okrem možnosti pohodlne vybaviť všetko z domu prináša slovenským
domácnostiam aj ďalšie výhody, predovšetkým získať Modrý plyn kedykoľvek, teda 24 hodín
denne a sedem dní v týždni.
Elektronický predaj uvíta predovšetkým mladá a stredná generácia, pre ktorú je práca
s internetom samozrejmosťou. „Očakávame, že elektronický formulár využijú aj domácnosti
z regiónov, v ktorých osobný predaj nie je k dispozícii,“ dodáva M. Kulla.
Ďalšie formy predaja
V prípade, že zákazníci preferujú tradičné formy predaja, môžu naďalej volať na Zákaznícku
linku 0850 123 998 alebo sa môžu dohodnúť s niektorým z našich predajcov. Predajcovia
Modrého plynu sú označený výraznými identifikačnými znakmi, majú odznak s logom
Modrého plynu a identifikačnú kartu. Na karte sa nachádza číslo predajcu, ktoré si zákazník
môže overiť na Zákazníckej linke. Zákazníci majú k dispozícií aj zákaznícke kancelárie
sesterskej spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. v regiónoch východného
Slovenska, kde môžu zmenu dodávateľa uskutočniť osobne.
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RWE Gas Slovensko je najväčším konkurenčným dodávateľom zemného plynu. Objem predaja na rok
2011 spoločnosť zvýšila o 30 %. Z pohľadu uzatvorených kontraktov na tento rok v súčasnosti
dosahuje 18-percentný celkový trhový podiel. Má už viac ako 8 000 zákazníkov z radov firiem a
organizácií a desaťtisíce zákazníkov v segmente domácností. RWE Gas Slovensko je moderná
spoločnosť so silným zázemím. Na slovenský trh priniesla stabilitu a skúsenosti silného partnera. Je
súčasťou koncernu RWE, ktorý patrí medzi päť najväčších energetických skupín v Európe.
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