Ми суворо дотримуємося конфіденційності щодо інформації
про Вашу участь і Ваші особисті дані.

www.stromspar- check.de
steckys - spartipps.de

Я приєднуюсь до програми
заощадження електроенергії
і грошей!

facebook.com /stromsparcheck
Спільний проект:

06-2022

Безкоштовно — для одержувачів виплат з безробіття (ALG II)
(допомога з безробіття IV, в тому числі при збільшенні
допомоги), базового забезпечення, соціальної допомоги,
житлової допомоги, надбавки на дітей, низької пенсії і
доходу нижче суми, на яку не може бути накладено арешт.

Високі витрати на
електроенергію?
Я можу заощаджувати!
Скориставшись КУПОНОМ
на безкоштовну консультацію
щодо енергозбереження.
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ТЕЛЕФОН

ПОШТОВИЙ ІНДЕКС, МІСТО

ВУЛИЦЯ, НОМЕР БУДИНКУ

ІМ'Я, ПРІЗВИЩЕ

Із нетерпінням очікую інформацію про дату візиту для
перевірки економії електроенергії:

Готові домовитися про дату
візиту або у Вас є ще
запитання? Зв'яжіться з нами:

	отримання особистої консультації –
безкоштовно та конфіденційно
	економію електроенергії, не
відмовляючись від комфорту

Ваш шлях до зниження
витрат:

Й
ЛЮДЕ У
00 000
К
4
ІР
Д
В
А
Е
ПЕР
ПОН
И
.
Л
Е
Р
В
НЕ ГІЇ
РО
ВЖЕ П ІЇ ЕЛЕКТРОЕ РАТИ
Б
М
ЕКОНО ИЙ(-А) ТЕЖ АМІ!
ГР
ОВ
Т
О
Р
О
Г
П
Я
Ь У ЦІЙ
УЧАСТ

Ви маєте право на:

Домовитися про дату
візиту

Консультації по
телефону та онлайн:
Візит додому наразі неможливий?
Це не проблема! Ми будемо раді
проконсультувати Вас по телефону або за
допомогою відеочату.

	за потреби — субсидія в розмірі 100 євро на заміну
свого старого холодильника

Ви отримаєте безкоштовну
негайну допомогу та зможете
почати заощаджувати
електроенергію.

КУПОН

Заощаджуйте до
300 євро на рік, не
змінюючи постачальника
електроенергії.

безкоштовні товари для економії електроенергії і води

Декілька днів потому:

економія електроенергії до 300 євро на рік

Ми покажемо Вам, де та як Ви можете
заощаджувати електроенергію.

	отримання особистої консультації — безкоштовно
та конфіденційно

	отримання рекомендацій щодо
правильного використання опалення
та вентиляції

Ми приїдемо до Вас
додому.
Безкоштовна консультація щодо енергозбереження

	за потреби — субсидію в розмірі
100 євро на заміну свого старого
холодильника

	отримання рекомендацій щодо правильного використання
опалення та вентиляції

	безкоштовні товари для економії
електроенергії і води

