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Audyt elektroenergetyczny - nowy produkt dla klientów
EDF obniżający koszty zużycia energii elektrycznej
EDF Polska wprowadza na rynek nowy produkt - audyt elektroenergetyczny - skierowany do
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Audyt zawiera szczegółowe rekomendacje prowadzące
do zwiększenia efektywności energetycznej i umożliwiające obniżenie kosztów zużycia energii.
Oferowany przez EDF Polska audyt elektroenergetyczny będzie realizowany przez certyfikowanych audytorów
EDF Fenice Poland. Na podstawie analizy dokumentacji technicznej oraz handlowej, a w przypadku dużych
klientów także wizji lokalnej, klient otrzyma szczegółowy raport zawierający rekomendacje konkretnych działań i
inwestycji, w tym także z zakresu bezpieczeństwa, poprawiających efektywność energetyczną, zapewniających
realne oszczędności oraz pozwalających ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko.
Nowy produkt będzie dostępny w dwóch opcjach – Audyt 200, skierowany do firm zużywających 200-500 MWh
energii rocznie oraz Audyt 500, skierowany do firm większych, zużywających 500-1000 MWh rocznie.
„Dla EDF, obsługującego ponad 38 milionów klientów na całym świecie, kluczowe jest poszerzanie swojej oferty
o nowe usługi. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie, aby zagwarantować naszym
klientom realne oszczędności w prowadzeniu biznesu. Audyt elektroenergetyczny to jedno z narzędzi realizacji
tego celu.” – podsumował Artur Dominiak, dyrektor ds. marketingu.
EDF wprowadził ofertę sprzedaży energii elektrycznej dla MŚP – oferta Stabilna - w marcu br. Dzięki należącym
do EDF zakładom wytwórczym (elektrownia i elektrociepłownie), oferta gwarantuje stałe, konkurencyjne ceny do
grudnia 2018 r. EDF zapewnia wszystkim nowym klientom możliwość zweryfikowania propozycji Spółki w ciągu 3
miesięcy od zawarcia kontraktu. W praktyce oznacza to możliwość odstąpienia od umowy, jeżeli wysokie
standardy usług w ramach tzw. „Gwarancji Dobrego Wyboru” EDF nie zostaną spełnione.
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Grupa EDF w Polsce
Grupa EDF, jeden z liderów rynku energetycznego w Europie, jest zintegrowanym przedsiębiorstwem
działającym we wszystkich gałęziach elektroenergetyki: w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji, handlu i obrocie
energią.
W Polsce Grupa EDF posiada 10% udziału w rynku energii elektrycznej, 15% w rynku ciepła sieciowego i
zatrudnia ok. 3000 pracowników. EDF jest największym zagranicznym inwestorem w branży energetyczne w
Polsce, największym producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując w ciepło Kraków,
Gdańsk i Gdynię, Zieloną Górę, Wrocław i Siechnice oraz Toruń. EDF posiada systemową elektrownię
węglową o mocy 1 775 MW w Rybniku.

EDF FENICE
EDF Fenice jest spółką, której 100% udziałów należy do EDF - Electricité de France. EDF Fenice to światowy lider
efektywności energetycznej świadczący usługi środowiskowe dla przemysłu. Oferuje kompleksowe rozwiązania
energetyczne, diagnozy i audyty energetyczne w zakresie optymalizacji i zarządzania. Działalność EDF Fenice
obejmuje także planowanie, inwestycje, zarządzanie rozwiązaniami pod klucz oraz optymalizację złożonych
systemów energetycznych. EDF Fenice realizuje szeroki zakres usług środowiskowych, takich jak zarządzanie
odpadami przemysłowymi, pośrednictwo, usługi doradcze, monitorowanie, pobieranie próbek i wykonywanie analiz
oraz zdalne zarządzanie danymi online. Firma posiada dwudziestoletnie doświadczenie wynikające z zarządzania
ponad 80 zakładami przemysłowymi w Europie. EDF Fenice to Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych (Energy
Service Company - ESCO), które działa we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Polsce i Rosji. Firma zatrudnia ok. 2000
pracowników, w 2014 r. jej skonsolidowane obroty sięgnęły 400 mln €.

