Pro domácnosti a podnikatele

VÝHODNÁ ELEKTŘINA

PRODUKTY A SLUŽBY
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PŘEPNĚTE NA VÝHODNĚJŠÍ
ELEKTŘINU OD RWE!
Nabídka elektřiny od RWE představuje výrazný zlom na tuzemském
trhu s energiemi. Nyní se můžete sami svobodně rozhodnout,
od koho budete elektřinu odebírat.
Nejste spokojeni se svým současným
dodavatelem? Trápí Vás vysoké účty
nebo omezený zákaznický servis?
Připojte se k RWE a získejte cenově
výhodnou dodávku elektřiny do své
domácnosti společně se širokou
zákaznickou podporou od skupiny RWE.
Naše nabídka elektřiny s sebou přináší
nižší cenu silové elektřiny, atraktivní bonus
za podpis smlouvy a způsob plateb
a rovněž kompletní servis a profesionální
služby silné energetické společnosti.
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Elektřina od RWE? Nižší cena a méně starostí.
CO ZÍSKÁTE S ELEKTŘINOU OD RWE?
VÝHODNÁ CENA

o 10 % nižší cena silové elektřiny u běžného tarifu, než
je nabídka tradičního regionálního dodavatele elektřiny,
u ostatních tarifů pro domácnosti i podnikatele sleva 5 %

JEDNODUCHÁ
ADMINISTRATIVA

kompletní agendu změny dodavatele vyřídí RWE za Vás
a zcela bez poplatků

GARANCE NEZVÝŠENÍ
CENY

garance nezvýšení ceny do konce roku 2011
(v důsledku poklesu ceny na trhu se cena může snížit)

SERVIS

komplexní zákaznický servis renomované tradiční energetické
společnosti

JEDNORÁZOVÝ BONUS

až 300 Kč pro běžný tarif (za uzavření smlouvy 200 Kč, navíc
za svolení k inkasu z účtu pro platbu záloh i faktur dalších
100 Kč); pro ostatní tarify až 500 Kč (za uzavření smlouvy
400 Kč, za přímé inkaso pro platbu záloh i faktur dalších 100 Kč)

Nabídka platí do 31. 8. 2010.
Běžný tarif – jedná se o distribuční sazby D01d a D02d (produkt Standard). Cena silové elektřiny je o 10 % nižší
u běžných tarifů a o 5 % nižší u ostatních tarifů, než je nabídka tradičních regionálních dodavatelů
ČEZ Prodej, s.r.o., E.ON Energie, a.s. a Pražská energetika, a.s. platná k 1. 5. 2010.
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JAK MŮŽETE ZAČÍT ODEBÍRAT ELEKTŘINU OD RWE?
Uvažujete o přechodu k RWE? Chcete vědět, co vše musíte udělat pro změnu
dodavatele elektřiny? Při změně Vám se vším rádi pomůžeme a zařídíme vše potřebné
bez poplatků a bez rizika.

STAČÍ VYUŽÍT JEDNU Z MOŽNOSTÍ KONTAKTOVÁNÍ
Zavolejte na bezplatnou prodejní linku
800 331 331

Navštivte kontaktní místo skupiny RWE ve svém okolí
(seznam naleznete na www.rwe.cz)

Získejte více informací také
prostřednictvím stránek www.rwe.cz
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CO VŠE NAVÍC ZÍSKÁTE S RWE?
Profesionální služby tradiční energetické
společnosti s širokou sítí kontaktních
míst.
NONSTOP provoz zákaznické linky.
Bohatou nabídku dodatečných produktů
a služeb.
Výhody speciálního zákaznického
programu RWE PREMIUM.

CO ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY?
Přechodem k RWE nedojde k žádným
technickým zásahům, jako je např.
výměna elektroměru.
Nemění se rovněž termín jeho odečtu.
Váš distributor, kterému náleží elektrické
vedení, zůstává stejný.
Kontakty na poruchovou linku v případě
jakýchkoliv problémů s dodávkou elektřiny.
V pravidelné periodě také obdržíte
fakturu za odběr elektrické energie
(nově od RWE).

Pro výhodnou elektřinu od RWE či více informací volejte
bezplatnou prodejní linku 800 331 331, navštivte kontaktní
místo skupiny RWE ve svém okolí nebo www.rwe.cz.

Jihomoravská plynárenská, a.s.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

RWE Energie, a.s.
Klíšská 940
401 17 Ústí nad Labem

Severomoravská plynárenská, a.s.
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava-Moravská Ostrava

Východočeská plynárenská, a.s.
Pražská 702
500 04 Hradec Králové

PRODEJNÍ LINKA
800 331 331
info@rwe.cz

INTERNET
www.rwe.cz

GENERÁLNÍ PARTNER
ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU
2009-2012

AktuAktualizováno k 10. 5. 2010.

Tuto tiskovinu vydávají společnosti skupiny RWE v ČR:

