Vaši osebni podatki bodo uporabljeni zgolj za izvedbo projekta REACH in v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov.

E-pošta

___________________________________

Telefon

___________________________________

Naslov

___________________________________

Priimek in ime

___________________________________

(Prijavnico oddajte na pristojnem Centru za socialno delo ali jo pošljite na Focus,
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana; možna je tudi prijava preko telefona 01 515 40 80 ali
preko e-pošte info@focus.si)

brezplačni paket naprav za varčevanje z energijo in vodo

Prijavnica za brezplačni obisk energetskega svetovalca in

Želite prihraniti denar?
Začnite pri varčevanju
z energijo in vodo.
Privarčujte do 100 EUR na leto z BREZPLAČNIM
obiskom energetskega svetovalca in
BREZPLAČNIM paketom naprav za varčevanje z
vodo in energijo

BREZPLAČNO
Brezplačni obiski energetskih svetovalcev in
paketi naprav so omejeni na prvih 200 prijavljenih
gospodinjstev.
Namenjeni so gospodinjstvom v Zasavju,
ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

Projekt izvaja:

Focus, društvo za sonaraven razvoj
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana
telefon: 01 515 40 80
e-pošta: info@focus.si

so prejemniki socialne pomoči ali
njihov dohodek ne presega 300 EUR neto
mesečno na člana gospodinjstva.
Sofinancirano s strani Evropske komisije
v okviru programa Inteligentna Energija Evropa

www.reach-energy.eu

So vaši računi za električno energijo, ogrevanje in
vodo previsoki?
Imate težave pri plačevanju mesečnih stroškov za
energijo?
Se vam zdi, da ne razumete mesečnih računov za
električno energijo, ogrevanje in vodo?
Imate občutek, da ne poznate stroškov porabe
električnih in elektronskih naprav v vašem stanovanju?

pregled porabe energije in vode,
svetovanje za zmanjšanje vaše porabe in računov
za energijo in vodo,
namestitev brezplačnih pripomočkov in naprav za
varčevanje z energijo in vodo,
pomoč pri razumevanju stroškov za energijo in vodo,
zmanjšanje stroškov ob upoštevanju nasvetov.

Če ste na večino vprašanj odgovorili z DA, se
prijavite za brezplačni obisk energetskega svetovalca.
Z enostavnimi ukrepi in napravami boste lahko
zmanjšate svoje stroške za energijo in vodo tudi do
100 EUR na leto.

Kdo ima pravico do brezplačnega obiska
energetskega svetovalca na domu?
Svetovanje je namenjeno gospodinjstvom v Zasavju,
ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
so prejemniki socialne pomoči ali
njihov dohodek ne presega 300 EUR neto
mesečno na člana gospodinjstva.
Vsi nasveti in posegi energetskih svetovalcev ter
naprave za varčevanje so BREZPLAČNI, svetovalci pa
vam ne bodo poskušali prodati svetovanja ali naprav.
Obiski energetskih svetovalcev in paketi naprav so
omejeni na prvih 200 prijavljenih gospodinjstev.

Kako poteka svetovanje?
Prijavite se za brezplačni obisk svetovalca na
pristojnem Centru za socialno delo, preko telefona,
pošte ali elektronske pošte.
Svetovalec se z vami dogovori za termin obiska.
Ob prvem obisku na vašem domu svetovalec
opravi analizo porabe energije in vode.
Ob drugem obisku (prav tako po predhodnem
dogovoru) svetovalec pojasni, kako zmanjšati porabo
ter namesti brezplačni paket naprav za zmanjšanje
rabe energije in vode.

Slike so simbolične

energetskega

Paket naprav za varčevanje z energijo in vodo
Pomemben del svetovanja so naprave za varčevanje z električno energijo, toploto in vodo, kot so: varčne sijalke,
podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš ter tesnila za okna. Paket naprav boste
prejeli brezplačno.

Kaj pridobite z obiskom
svetovalca na domu?

Prijavite se za brezplačni obisk energetskega svetovalca!
Privarčuje tudi do 100 EUR na leto pri stroških za električno energijo, ogrevanje in vodo.

Zakaj brezplačno energetsko svetovanje na
domu?

