Państwa uczestnictwo w tym programie oraz Państwa dane osobowe będą
przez nas traktowane ściśle poufnie.

E-Mail

NUMER TELEFONU

ADRES

IMIĘ, NAZWISKO

Z przyjemnością umówię się na
oszczędności prądu w moim domu:

konsultację

Czy mają państwo jeszcze jakieś
pytania? Prosimy o kontakt:

Kontrola oszczędności
prądu.
Potrafię. Zrobię to.
Podoba mi się!

stromsparcheck.de

facebook.com/
stromsparcheck

Wspólna akcja organizowana przez:

Akcja wspierana przez:

W wyniku uchwały podjętej przez Niemiecką Izbę Parlamentu.

Polnisch / X / 2015

Dla gospodarstw domowych o niskich dochodach

Oszczędność prądu
i pieniędzy.
Przyłączam się!

Konsultacje zużycia prądu przeprowadzają
specjaliści, którzy uczestniczyli w ponad 100
godzinnym szkoleniu jako doradcy oszczędzania
energii. Bardzo chętnie wskażą oni, jak łatwo jest
oszczędzać energię i jak się to opłaca.

Für Bezieher von ALG II, Sozialhilfe oder Wohngeld

Dla gospodarstw domowych o niskich dochodach

Uzyskam bezpłatną poradę we własnym
domu..

Droga do obniżenia moich kosztów:
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Kontrola moich oszczędności
prądu.

Ustalić termin.

www.stromspar-check.de
facebook.com/stromsparcheck

Produkty o wartości do 70 euro, montowane gratis: żarówki,
wyłączniki trybu stand-by, urządzenia oszczędzające pobór
wody.

Dzięki osobistemu planowi
oszczędzania zmniejszą się
rachunki za energię.

Wskazanie urządzeń pożerających energię.

Moje koszty za energię obniżą się. Więcej
pieniędzy pozostanie w mojej kieszeni.

Kilka dni później: nadejdą gratisowe artykuły energooszczędne,
które zostaną bezpłatnie zamontowane.

Konsultacja z kontrolą oszczędzania energii.

Otrzymam za darmo znakomite artykuły
energooszczędne o wartości do 70 euro,
od żarówki energooszczędnej po końcówkę
prysznica oszczędzającą wodę.

Weryfikacja zużycia prądu
w domu. Kompetentnie,
solidnie i poufnie.

Mój talon na kontrolę oszczędności prądu (Stromspar-Check).

Otrzymam osobisty plan oszczędzania
energii, który wskaże mi, gdzie mogę
oszczędzać bez rezygnacji z dotychczasowego komfortu.

Plan oszczędzania energii z prostymi poradami i wskazówkami.

Od razu zaoszczędzę energię i gotówkę.

