Basın Bülteni

RWE’den KOBİ’lere düşük maliyetli elektrik
İstanbul, 18 Temmuz 2014
Avrupa’nın önde gelen beş elektrik ve gaz şirketinden biri olan ve 2008 yılından bu
yana Türkiye enerji pazarında faaliyet gösteren RWE Turkey Holding, perakende
elektrik satışı çalışmalarına başladı. Aylık elektrik faturası 135 TL’nin üzerindeki KOBİ
ve mesken tüketicilerine hizmet sunan şirket, tüm Türkiye’de bayilik ağının kurulma
çalışmalarına devam ediyor.
Avrupa’da 100 yılı aşkın süredir elektrik üretimi ve ticareti alanında sahip olduğu deneyimiyle
Türkiye enerji sektörüne fayda sağlamayı hedefleyen RWE Türkiye aylık elektrik faturası 135
TL’nin üzerinde olan tüketicilere elektrik satışına başladı.
Elektriğini RWE’den temin eden tüketiciler, konusunda uzman olan uluslararası ve yerel bir
ekipten, sözleşme imzalama aşamasından, faturalamaya ve yeni ürünlere ilişkin
bilgilendirilmeye kadar her konuda yüksek kalitede hizmet almanın yanı sıra ucuz elektrik,
şeffaf fatura gibi önemli avantajlardan da faydalanacak. Tüketiciler, satış sözleşmelerinde
belirtilen indirimli birim enerji bedeli üzerinden faturalandırılırken, kendi bölgelerinde görevli
elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan sayaç okuma değerlerine göre
düzenlenmiş, anlaşılması kolay ve şeffaf faturalar sayesinde büyük kolaylık yaşayacak.
RWE, serbest tüketiciler için elektrik giderlerini önemli ölçüde azaltan bir uygulama da
sunuyor. Bu uygulama ile serbest tüketiciler, RWE’den aldıkları hesaplı elektrik sayesinde
hem Aktif Enerji Bedeli üzerinden indirim kazanırken, hem de Perakende Satış Hizmet Bedeli
(PSH) maliyetinden muaf olacaklar. Ayrıca Enerji Fonu, TRT Fonu, Belediye Tüketim Vergisi
gibi tutarlar Aktif Enerji Bedeli ve Kayıp Kaçak miktarlarına oranlanarak belirlendiğinden, söz
konusu kalemlerde de kazançlı çıkacaklar.
RWE’den elektrik almak isteyen tüketiciler hiçbir bir ek masraf ödemeden ve detaylı
prosedürlerle zaman kaybetmeden yalnızca birkaç basit belgeyle RWE ailesine
katılabilecekler. Şirket, bunun yanı sıra tüm Türkiye’de bayilik ağı kurma çalışmalarına devam
ediyor. RWE bayisi olmak isteyen firmalar www.rweelektrik.com adresine girip başvuru formu
doldurarak değerlendirmeye alınıyor.
3,5 milyon meskenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek
RWE Turkey Holding, Türkiye’de ilk yatırımı olan Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik
Santrali ile gelişen Türkiye ekonomisine güvenilir ve verimli elektrik sağlıyor. Santral, 775 MW
net üretim kapasitesiyle Türkiye elektrik talebinin yaklaşık %2’sini ve yine yaklaşık 3,5 milyon
meskenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklüktedir. 2013 Ağustos ayında ticari
faaliyete başlayan santral, %56’nın üzerinde bir verimlilikle çalışarak Türkiye’nin arz
güvenliğine önemli bir katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda Türkiye’deki en çağdaş ve çevre
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dostu tesislerden biri olan santral bölgeye istikrarlı ve uzun vadeli bir gelişim potansiyeli
sağlamaktadır.
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RWE AG Hakkında
RWE, Avrupa’nın önde gelen beş elektrik ve gaz şirketlerinden biridir. Şirket elektrik ve gaz üretimi, ticareti, iletimi
ve satış alanlarında faaliyet göstermektedir. 66 binin üzerinde çalışanı ile şirket, Avrupa’da 16 milyonun üzerinde
müşterisine elektrik ve yaklaşık 7 milyonun üzerinde müşterisine doğalgaz temin etmektedir. RWE, 2013 yılında 54
milyar Euro konsolide gelir elde etmiştir. RWE, enerji üreticileri arasında Almanya’da birinci, Hollanda ve
İngiltere’de üçüncü sırada yer almaktadır. Şirket, Orta ve Güneydoğu Avrupa’daki konumunu sürekli olarak
geliştirmektedir. Yenilenebilir enerji bu alanda önemli rol oynamaktadır.
www.rwe.com.tr

