Elektrik tasarrufu kontrolü

facebook.com/
stromsparcheck

Ortak eylem programı kuruluşları:

Destekleyen kuruluşlar:

Alman Federal Parlamentosu‘nun bir kararı nedeniyle

Türikisch / X / 2015

Kişisel bilgileriniz güvenli bir şekilde saklanır.

E-POSTA

Telefon

Adres

Ad, Soyad

Ben yaparım. Yapıyorum.
Öneriyorum!

Elektrik tasarrufu kontrolünü, elektrik tasarrufu
yardımcılarımız gerçekleştirmektedir. 100 saatten fazla bir süre boyunca görmüş oldukları
eğitim onları elektrik tasarruf uzmanı yapmıştır
ve gösterir ki: Enerji tasarrufu gerçekten kolay
yapılır ve karlıdır.

stromsparcheck.de

Düşük gelirli ev bütçeleri için

Elektrik ve para tasarrufu.
Ben de varım!

Evimde yapacağınız elektrik tasarrufu kontrolü için
bana vereceğiniz randevuyu sabırsızlıkla bekliyorum:

Daha fazla sorunuz mu var?
Bizimle irtibata geçiniz.

Für Bezieher von ALG II, Sozialhilfe oder Wohngeld

Düşük gelirli ev bütçeleri için

Evde ücretsiz danışmanlık hizmeti alıyorum

Daha az gider için takip edeceğim yol:
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Benim elektrik tasarrufu
kontrolüm

Randevu alınız.

Anında enerji ve para tasarrufu ediyorum

facebook.com/stromsparcheck

70 Avro değerine kadar enerji tasarrufu ürünlerinin ücretsiz monte edilmesi: Lambalar, Standby modunu kapatan
alet, su tasarrufu tekniği.

www.stromspar-check.de

Basit ipuçları ve taktiklerle yeni bir enerji tasarrufu planı

Kişiye özel enerji tasarrufu
planıyla elektrik faturanız düşer.

Fazla enerji harcayan ev aletlerini tespit etme

Elektrik masraflarım düşüyor. Böylece cebimde daha çok para kalıyor.

Bir kaç gün sonra:		
Ücretsiz enerji tasarrufu aletleri
gelir ve ücretsiz monte edilir.

Elektrik tasarrufu kontrolü danışmanlığı

70 Avro değerine kadar harika enerji tasarrufu ürünlerini ücretsiz elde ediyorum.
Enerji tasarruflu lambadan, su tasarruflu duş
başlığına kadar.

Ciddi, güvenilir ve uzman
yetkililer tarafından evinizde
elektrik tasarrufu kontrolü
yaptırınız.

Benim elektrik tasarrufu kontrolü
bonom

Bana kişisel bir enerji tasarrufu planı veriliyor.
Bu enerji tasarrufu planı, bana neresinin daha
uygun olduğunu gösteriyor ve böylece hiçbir
şeyden vazgeçmek zorunda kalmıyorum.

