RWE
SAVJETNIK
ZA UŠTEDE
Saznajte kako poboljšati kvalitetu života sebi i
svojoj obitelji i pritom uštedjeti.

UŠTEDA
Kako biste kućni budžet imali pod kontrolom, važno je razmišljati o
načinima kako možete smanjiti potrošnju energenata u kućanstvu. RWE
savjetnici će napraviti uvid u vašu potrošnju struje, vode i plina i na
temelju generiranog izvještaja savjetovati vam kako možete dugoročno
štedjeti te smanjiti troškove energenata u vašem kućanstvu.

SIGURNOST
Vaša sigurnost i sigurnost vaše
obitelji uvijek je na prvom mjestu.
Bilo da se radi o potencijalnom
požaru ili ispuštanju toksičnih
plinova, posljedice mogu biti
tragične.
RWE savjetnik rado će vam
predložiti savjete koje možete
svakodnevno primijeniti i zaštiti
svoje ukućane, a prije svega
najmlađe članove obitelji koji
su najčešće nestašni i nesvjesni
brojnih opasnosti.

KOMFOR
Zamislite da se putem besplatnog telefona možete savjetovati s
doktorom ili da imate kućnog majstora koji će besplatno otkloniti
kvarove u vašem domu koji zahtijevaju hitnu intervenciju.
RWE brine o svojim korisnicima u svim životnim situacijama.
Kad trebate majstora u kući, liječnički savjet ili osiguranje, mi
nudimo baš ono što vam je potrebno.

MAJSTOR U KUĆI
U slučaju da hitno zatrebate električara, vodoinstalatera, bravara,
staklara i sl., RWE vam od 0 do 24 sata osigurava majstora za hitne
intervencije. Možete ga pozvati neograničen broj puta, a svi hitni
popravci koji ne prelaze iznos od 1.000 kuna za vas su potpuno
besplatni!

LIJEČNIČKO SAVJETOVANJE
Jednim pozivom na besplatan telefonski broj od 0 do 24 sata
možete dobiti informacije o najbližoj dežurnoj ljekarni ili liječničkoj
ustanovi. Ako zovete radnim danom između 8 i 17 sati, javit
će vam se doktor kojeg slobodno možete zatražiti savjete o
lijekovima, tretmanima, pregledima i sl.

OSIGURAN SMJEŠTAJ U SLUČAJU ZDRAVSTVENOG
PREGLEDA
Ako morate obaviti liječnički pregled u drugom gradu, RWE
vam osigurava smještaj u neposrednoj blizini ustanove u kojoj
morate obaviti pregled. Ako pak morate ostati u bolnici, a nemate
dopunsko zdravstveno osiguranje, RWE opet priskače u pomoć
i osigurava vam bolnički smještaj. U oba slučaja RWE subvencija
iznosi 1.500 kn po smještaju. Dovoljan je samo jedan besplatni
telefonski poziv.

DODATNE
POGODNOSTI
SAVJETOVANJE ZA UŠTEDU U VAŠEM KUĆANSTVU
Nazovite našu Službu za korisnike na besplatan broj telefona 0800 8777
i dogovorite posjet našeg savjetnika vašem domu.
RWE savjetnik napravit će detaljan izračun potrošnje energije u vašem
domu te vas savjetovati oko pravilnog odabira proizvoda i usluga za još
veću uštedu, komfor i sigurnost.

MJESEC DANA BESPLATNE STRUJE!
Ako ste zadovoljni uslugama našeg savjetnika, preporučite nas
prijateljima i obitelji, a za svaku realiziranu preporuku RWE vas
nagrađuje s mjesec dana besplatne struje.
Ako na temelju vaše preporuke ostvarimo 12 novih korisnika u jednoj
godini, u toj godini bit ćete oslobođeni plaćanja struje RWE Energiji!*
Za više informacija nazovite našu Službu za korisnike na besplatan
broj telefona 0800 8777.

* Korisnik može ostvariti pravo na najviše 12 mjeseci
besplatne električne energije.

