RESOURCEGROUP ПРОПОНУЄ
Електричну енергію для забезпечення виробничих потреб вашого підприємства

Переваги:
Надійність та нові перспективи

Електронний кабінет

Швидкість та зручність

Професійний супровід

Зручна форма оплати
(в т.ч. послуги з розподілу)

Налогоджені юридичні
договірні відносини з обленерго

Ви можете розраховувати на зменшення ціни на електричну енергію:
При оплаті виставленого рахунку за електричну енергію протягом 2 робочих днів або у
випадку завчасної оплати
У випадку, якщо ви є споживачем природного газу нашої компанії

Усі наші переваги працюють на вашу користь:

надійність

• На ринку 4 роки
• Працюємо по всій території України
• Обсяг постачання електричної енергії за 2020 рік - 300 895 793 кВт*год
• Галузі, з якими вже тісно налаштована робота: комунальні послуги, виробництво продуктів
харчування, паливна та машинобудівна галузь, сфера послуг та харчування, освітня сфера,
спортивна та військова сфера.
* за вашим запитом ми надамо вам референс лист з компаніями, з якими ми співпрацюємо.

зручність

• Ви заповняєте лише 1 анкету та витрачаєте 10 хв. часу, а ми врегульовуємо відносини з ОСР
самостійно
• У вашому розпорядженні сучасний та зручний кабінет споживача, в якому можна бачити
планове та фактичне споживання, рахунки, акти, відслідковувати оплати.
• Ви можете прямо зараз ознайомитися з кабінетом на нашому сайті
https://www.resourcegroup.com.ua за демо-доступом:
login: demo.client.cabinet@gmail.com пароль: Demo1234!

економія

Порахуйте економію в обсязі року, а також збережений час та нерви в процесі роботи - і ви
побачите справжню перевагу.

відносини з
ОСР

• Оскільки з 1.07.2019 року ОСР не має права згідно своєї ліцензованої діяльності продавати
вам електричну енергію (як товар), а має право лише її розподіляти - Ви змінюєте лише
енергопостачальника. RESOURCEGROUP має стабільні і налагоджені договірні відносини з
обленерго по всій Україні, працює з ними злагоджено та відповідально, тому ми маємо
надію, що ніякі труднощі – не завадять нам на нашій дорозі співпраці.
• У випадку вирішення технічних питань, пов’язаних з підключенням, встановленням
додаткової потужності, тощо – у вас не буде труднощів, оскільки відносини з ОСР у частині
технічного супроводу вашого оснащення та технічної підтримки залишаються без змін. ОСР і
надалі залишаються суб’єктом, що відповідає за цей вид послуг.

підтримка

• На вас чекає особистий та дуже уважний клієнт-менеджер, що зможе допомогти вам у
вирішенні будь-якого питання, пов’язаного з постачанням електричної енергії вашому
підприємству

