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RWE Plin započeo opskrbu plinom poslovnih korisnika
Zagreb, 18. ožujka 2015. - RWE Hrvatska d.o.o., podružnica njemačke RWE Grupe osnovala
je kompaniju RWE Plin d.o.o. s ciljem ulaska u plinsko poslovanje. Predsjednik Uprave RWE
Plina je Zoran Miliša, uz članove Uprave Miroslava Kullu i Juraja Drahovskog. RWE u
Europi opskrbljuje više od 16 milijuna potrošača električnom energijom, te više od sedam
milijuna potrošača plinom.
Ponuda opskrbe plinom u Hrvatskoj usmjerena je prema svim poslovnim korisnicima.
Usluga opskrbe plinom dostupna je poslovnim korisnicima u cijeloj Hrvatskoj, bez obzira
kojeg opskrbljivača plinom trenutno koristite i na čiju distribucijsku mrežu su spojeni.
„Iskustvo stečeno u opskrbi električnom energijom kroz našu tvrtku RWE Energija d.o.o.
koja trenutno ima više od 100.000 zadovoljnih korisnika, omogućava nam brzu prilagodbu
potrebama i zahtjevima svakog pojedinog budućeg korisnika. RWE je jedina kompanija na
hrvatskom tržištu koja je u mogućnosti pružiti uslugu opskrbe plinom i električnom
energijom. Od kada smo započeli opskrbu, već smo prebacili više od 50 kompanije iz cijele
Hrvatske“, istaknuo je Zoran Miliša, predsjednik Uprave RWE Plina.
Ulazak na tržište je zbog sadašnje zakonske regulative zasad usmjeren samo na poslovne
korisnike, budući da je tržište opskrbe plinom za kućanstva ostalo regulirano još naredne
dvije godine te nije moguća opskrba po tržišnim načelima.
„Mogućnost promjene opskrbljivača plinom u segmentu poslovnih korisnika u Hrvatskoj je
prisutna već nekoliko godina i iskoristilo ju je više od 500 velikih kompanija iz cijele
Hrvatske. Značajne uštede koje se mogu ostvariti na računima za potrošnju plina sve više
prepoznaju mala i srednja poduzeća. Proces prelaska na novog opskrbljivača za krajnjeg
korisnika je izuzetno jednostavan pri čemu nema nikakvih prekida u procesu opskrbe
plinom, a krajnji korisnik dobiva jedan račun za razliku od opskrbe električnim energijom,
gdje korisnici još uvijek dobivaju odvojene račune za potrošnju i mrežarinu. Za svakog
pojedinog korisnika RWE će primijeniti individualni pristup“, pojasnio je Zoran Miliša.
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