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Turneja električne mobilnosti Go & See Tour
prvič tudi v Sloveniji
RWE-jev električni avtomobil znamke Tesla bo na preizkusu električne
mobilnosti prevozil več kot 3000 kilometrov in povezal sedem evropskih držav
Ljubljana, 6. julij 2015 – V Ljubljani se je danes začela letošnja evropska turneja Go &
See Tour, s katero skupina RWE spodbuja prehod na e-mobilnost – okolju prijazen
prevoz z električnimi avtomobili, ki jih poganja zelena energija. V okviru turneje, v
katero je prvič doslej vključena Slovenija, bo RWE-jev električni avtomobil znamke
Tesla obiskal še Zagreb, Budimpešto, Košice, Varšavo, Prago in Essen. Na svoji več
kot 3000 km dolgi poti bo tako povezal sedem evropskih držav.
»Električna mobilnost je v vzponu; spreminja naš svet in odnos do okolja ter kako
uporabljamo energijo. Pri RWE-ju smo zato v omrežje priključili že več kot 4250
pametnih polnilnic po vsej Evropi,« je dejal Karl Kraus, glavni izvršni direktor RWE
za Jugovzhodno Evropo. »Turneja Go & See Tour 2015, ki jo organiziramo drugič, je
odličen praktični preizkus električne mobilnosti v Evropi. Hkrati pa se bo to potovanje
po sedmih državah usmerilo tudi na inovativne projekte in mesta, povezana z
energijsko učinkovitostjo in preobrazbo. Zato smo še posebej veseli, da lahko letošnjo
turnejo začnemo prav v Ljubljani, zeleni prestolnici Evrope 2016.«
Ob današnjem začetku turneje je udeležence pozdravil tudi Zoran Janković, župan
Mestne občine Ljubljana, ki je dejal, da je vesel, da turneja električne mobilnosti
povezuje dve zeleni prestolnici Evrope: začenja se v Ljubljani in končuje v Essnu, ki mu
bo Ljubljana leta 2017 predala štafeto. “V Ljubljani že vrsto let uvajamo ukrepe za
spodbujanje trajnostne mobilnosti in očitno smo pri tem uspešni, saj prejemamo števila
mednarodna priznanja in nagrade. Poleg prestižnega naziva zelena prestolnica Evrope
2016, ki nam je v ponos in je največje priznanje za mesto, smo tudi edino mesto, ki je
kar dvakrat prejelo nagrado evropski teden mobilnosti. Oktobra bomo gostili
mednarodno konferenco CIVITAS Forum, kjer bodo predstavljene številne dobre

RWE | Bravničarjeva ulica 13 | 1000 Ljubljana
T 059 365 960 | E press@rwe.si

Sporočilo za javnost

Stran 2

prakse, tudi elektromobilnost. Eden od dosežkov Ljubljane na tem področju so na
primer štiri električna vozila Kavalir, ki po območju za pešce brezplačno prevažajo vse,
še posebej tiste, ki težje premagujejo razdalje. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da
bomo trajnostne oblike mobilnosti, vključno z elektromobilnostjo, čim bolj približali
našim občankam in občanom.«
RWE in e-mobilnost
»Z vstopom družbe RWE na slovenski trg smo dobili izvrstno priložnost, da Slovenijo
še bolje povežemo v vseevropsko omrežje pametnih polnilnic in tako podpremo prehod
na e-mobilnost,« je povedal Nikola Krečar, direktor družbe RWE v Sloveniji. »Z
današnjim začetkom turneje Go & See Tour v Ljubljani smo na tej poti naredili prvi
korak. Prepričan sem, da bodo prav kmalu sledili tudi naslednji.«
Skupina RWE upravlja enega največjih evropskih omrežij javnih in zasebnih polnilnih
postaj za električne avtomobile, ki vključuje več kot 4250 pametnih polnilnic. Skupina
intenzivno širi omrežje, saj je samo v lanskem letu v omrežje vključila približno 1000
novih polnilnic za električne avtomobile. Od leta 2012 je RWE tudi ustanovni član
skupnega podjetja Hubject, ki povezuje polnilno infrastrukturo v Evropi in omogoča
preprost dostop do polnilnih postaj.
Prvo turnejo Go & See Tour je skupina RWE organizirala lansko leto, ko je električni
avtomobil, prav tako znamke Tesla, prevozil več kot 3000 kilometrov med češko Prago
in britanskim Newcastlom.
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O podjetju RWE v Sloveniji
RWE v Sloveniji je hčerinsko podjetje skupine RWE, ene od petih vodilnih družb na področju poslovanja z
električno energijo in plina v Evropi. Podjetje RWE v Sloveniji je del holdinga RWE East in je bilo
ustanovljeno marca 2015 kot nov dobavitelj električne energije v Sloveniji. Več informacij na www.rwe.si.
O skupini RWE
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Skupina RWE je ena od petih vodilnih družb na področju poslovanja z električno energijo in s plinom v
Evropi. S svojim strokovnim znanjem in z izkušnjami na področju pridobivanja električne energije iz plina,
premoga, jedrskih in obnovljivih virov ter na področju trgovanja, distribucije in prodaje električne energije in
plina smo dejavni na vseh stopnjah energetske vrednostne verige. Približno 60.000 naših zaposlenih v
Evropi oskrbuje več kot 16 milijonov odjemalcev električne energije in skoraj osem milijonov odjemalcev
plina. V proračunskem letu 2014 je družba RWE zabeležila 48,5 milijarde evrov prihodkov.
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