KOMUNIKAT PRASOWY
23 maja 2016 r.

EDF Polska rozpoczyna sprzedaż energii
elektrycznej on-line
Od drugiej połowy maja br. oferta sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych z sektora
małych i średnich firm jest dostępna w sprzedaży on-line. EDF Polska jest pierwszą firmą, spośród
dużych graczy na polskim rynku energetycznym, która oferuje taką możliwość.
Nowy serwis EDF został przygotowany z myślą o szybko rosnącej grupie klientów szukających oszczędności.
Intuicyjny proces polega na przejściu klienta przez proste kroki formularza, polegające m.in. na: podaniu
podstawowych informacji dotyczących zużycia energii w firmie, grupy taryfowej oraz załączeniu aktualnej
faktury. Proces może zostać przeprowadzony w całości on-line z wysyłką umowy na skrzynkę email, lub
kurierem. W przypadku pytań możliwe będzie również sfinalizowanie zakupu przez telefoniczny kontakt
z doświadczonym Doradcą EDF.
Wraz z uruchomieniem serwisu sprzedaży on-line, EDF przygotował dla przedsiębiorców zestaw atrakcyjnych
ofert dostępnych w tym kanale sprzedaży:


Na krótko – oferta dla firm poszukujących krótkiej, 12-miesięcznej umowy,



Najtaniej na lata – oferta dla poszukujących najkorzystniejszego rozwiązania, by zabezpieczyć się
przed wzrostem cen na jak najdłuższy okres,



Bez abonamentu – oferta bez opłaty handlowej,



Z zyskiem dla domu – oferta dla właścicieli firm chcących otrzymać jednocześnie najkorzystniejszą
ofertę na energię dla domu.

„Dzisiejsi przedsiębiorcy koncentrują się przede wszystkim na rozwoju firmy. Szukają oszczędności, ale nie
mają czasu na przechodzenie przez długi proces zawierania umowy i wypełniania formalności. Sprzedaż on line w Polsce, również w sektorze B2B, dynamicznie rośnie, co potwierdza, że właściciele firm mają zaufanie
do zakupów on-line. Dlaczego więc nie podpisać umowy na sprzedaż energii przez Internet? Zmiana
dostawcy energii jeszcze nigdy nie była tak prosta” – podsumował Matthew Nunn, Dyrektor SME EDF Polska.
EDF Polska jest obecna w segmencie MŚP od lutego 2015 roku. Spółka z sukcesem weszła na rynek sprzedaży
skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw. W pierwszym roku działalności zakontraktowany wolumen
sprzedaży energii wyniósł 400 GWh, a liczba obsługiwanych punktów sprzedaży energii zbliża się do 5 tys.
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Grupa EDF w Polsce
Grupa EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach
wytwarzania, obrotu i sprzedaży energii oraz usług. W Polsce posiada blisko 10% udziału w rynku energii
elektrycznej i 15% w rynku ciepła sieciowego. EDF jest też największym zagranicznym inwestorem w branży
energetycznej.
Grupa EDF jest w Polsce czołowym producentem energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej
kogeneracji, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń. W Rybniku
posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW.
Poprzez swoje spółki zależne EDF Polska, DK Energy, Fenice, Tiru i Citelum, Grupa EDF oferuje
społecznościom lokalnym oraz klientom biznesowym szeroki zestaw usług związanych z efektywnością
energetyczną. EDF oferuje również sprzedaż energii elektrycznej i usługi dużym klientom biznesowym oraz
małym i średnim przedsiębiorstwom.
Grupa EDF
Grupa EDF, istotny uczestnik transformacji energetycznej, jest firmą zintegrowaną, działającą w dziedzinach
wytwarzania, przesyłu, obrotu, sprzedaży energii oraz usług energetycznych. EDF jest światowym liderem
energetyki niskoemisyjnej i dysponuje zróżnicowanym miksem produkcyjnym obejmującym elektrownie
atomowe, wodne, odnawialne i konwencjonalne. Grupa pośredniczy w dostawie energii i usług do 37,8 mln
klientów, w tym 28,3 mln we Francji. W 2015 roku skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 75 mld euro, z
czego 47,2% wypracowano poza Francją. EDF jest notowany na paryskiej giełdzie.

