PGE blisko klienta. W mobilnych strefach
informacyjnych przestrzegamy przed
nieuczciwymi sprzedawcami energii elektrycznej
Uruchamiamy mobilne punkty informacyjne w 21 centrach miast na terenie działania PGE. Przy kawie lub lemoniadzie można
porozmawiać o ofercie PGE, a dla najmłodszych zapewniamy kącik edukacyjny na temat energii.
Mobilne strefy „PGE. Przyłącz się do nas” będą do końca wakacji codziennie dostępne w dwóch kolejnych miastach. Poniżej lista
odwiedzanych miast wraz z datami:
Tomaszów Mazowiecki oraz Grójec: 21.08
Mińsk Mazowiecki oraz Radomsko: 22.08
Biała Podlaska oraz Wieluń: 23.08
Zamość oraz Pabianice: 24.08
Przemyśl oraz Łowicz: 25.08
Jasło oraz Legionowo: 28.08
Rzeszów oraz Wyszków: 29.08
Mielec oraz Przasnysz: 30.08
Busko-Zdrój oraz Łomża: 31.08
Lublin oraz Suwałki: 01.09
Puławy: 02.09.
Klient w centrum zainteresowania
Staramy się zapewniać naszym klientom nowoczesne usługi oraz przejrzystą informację o ofercie PGE. Przestrzegamy przed
nieuczciwymi sprzedawcami energii elektrycznej. Dbamy także o bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej. Takie
podejście to jeden z filarów działania Grupy PGE i jednocześnie wyraz społecznej odpowiedzialności. Mobilne punkty „PGE. Przyłącz się
do nas” to nasz sposób na wsłuchanie się w potrzeby naszych klientów oraz edukowanie ich na temat energii elektrycznej. PGE poza
sprzedażą energii elektrycznej oferuje również dodatkowe usługi, np. pomoc fachowców, ubezpieczenie mienia czy opiekę medyczną.
Więcej na temat mobilnych punktów „PGE. Przyłącz się do nas”
Strefy informacyjne działają od godziny 12.00 do 18.00 i znajdują się w centralnych lokalizacjach, najczęściej odwiedzanych w danym
mieście. W mobilnej strefie PGE rodzicie mogą zostawić dzieci pod okiem animatorek zabaw. Dla najmłodszych przewidziano atrakcje
takie jak: malowanie twarzy czy konkursy na temat energii pochodzącej z różnych źródeł. Dzieci mogą również zagrać w dwie
multimedialne gry edukacyjne na temat produkcji energii elektrycznej. W tym czasie dorośli mogą przy kawie lub lemoniadzie uzyskać
informacje o ofercie PGE, dowiedzieć się jak czytać zapisy znajdujące się na fakturach za energię elektryczną lub jak zmienić dostawcę
prądu.
Prąd od PGE w co trzecim gniazdku w Polsce
PGE Obrót to jedna z kluczowych spółek Grupy Kapitałowej PGE oraz jeden z największych sprzedawców energii, obsługujący ponad 5
milionów klientów.
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