εάν έχετε ταράτσα ή στέγη
σε ιδιόκτητη κατοικία ή επαγγελματικό χώρο και εκδίδεται
λογαριασμός της ΔΕΗ στο όνομά σας
έχετε τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα σοβαρό
μηνιαίο εισόδημα
εάν εμπιστευθείτε την τεχνολογία που βασίζεται στην
οικολογία
οι ακτίνες του ήλιου είναι δωρεάν,
αλλά μπορούν να σας δίνουν
«μηνιάτικο» για 25 χρόνια, εάν
επενδύσετε λιγότερα από 1,000€ !
η ENERGIZE έχει τους καταλληλότερους συνεργάτες
 εσείς χρειάζεστε μόνο την ENERGIZE
 το κατάλληλο νομικό πλαίσιο υπάρχει και πρέπει να το
εκμεταλλευτούμε τώρα!


για πληροφορίες επικοινωνήστε με την ENERGIZE
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μεγάλα οφέλη όχι μόνο για το περιβάλλον και το μέλλον
της γης, αλλά και για όποιους εμπιστευθούν την
τεχνολογία που βασίζεται στην οικολογία και τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

εμπιστευθείτε την energize
η ΔΕΗ πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα, που θα
η
ΔΕΗ πληρώνει
ηλεκτρικό ρεύμα,
που θα
παράγετε
με ένα το
φωτοβολταϊκό
σύστημα,
πολύ πιο
παράγετε
με όσο
ένα φωτοβολταϊκό
σύστημα,
πολύ πιό
ακριβά από
σας χρεώνει για
την κατανάλωσή
ακριβά
από όσο σας χρεώνει για την κατανάλωσή
σας! γιατί;
σας! γιατί;

μα επί τέλους πρέπει να σταματήσουμε να καίμε

μα
επί τέλους
σταματήσουμε
ναρεύμα!
καίμε
πετρέλαιο
καιπρέπει
λιγνίτηνα
για
να παράγουμε
πετρέλαιο και λιγνίτη για να παράγουμε ρεύμα!
επενδύστε 900€ και θα εισπράττετε από τη ΔΕΗ
900€
και θα εισπράττετε από τη ΔΕΗ
επενδύστε
7,500€ κάθε
χρόνο!
7,500€ κάθε χρόνο!
και αφού πληρώσετε όλα τα έξοδα και το δάνειο,
και
πληρώσετε
όλακαθαρά
τα έξοδακαι
και αφορολόγητα
το δάνειο,
θα αφού
σας έχουν
μείνει
θα
σας έχουν
μείνει καθαρά
και αφορολόγητα
75,000€
κέρδος
από την
εγγυημένη 25ετή
75,000€
από την εγγυημένη 25ετή
σύμβαση κέρδος
της ΔΕΗ!
σύμβαση της ΔΕΗ!
αλλά μην καθυστερείτε...
αλλά μην καθυστερείτε...
κάθε χρόνο μετά το 2011 η αρχική τιμή του
κάθε
χρόνο
η αρχική
τιμή
ρεύματος
στη
ρεύματος
στη
σύμβαση
με του
τη ΔΕΗ
θα μειώνεται!
σύμβαση με τη ΔΕΗ θα μειώνεται!

η ENERGIZE σε συνεργασία
με την ExelGroup, τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής
φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα και με τη
Solarise, τη γνωστή επιτυχημένη εταιρεία κατασκευής και
συντήρησης φ/β πάρκων,
σας απαλλάσσει από τη γραφειοκρατία,
σας εξασφαλίζει χρηματοδότηση σε συνεργασία με τη
Eurobank
και παραδίδει “λύση με το κλειδί στο χέρι”

η ENERGIZE δραστηριοποιείται στο χώρο
της

τεχνολογίας

που

βασίζεται

στην

οικολογία και φιλοδοξεί να συμβάλει στην
ανάπτυξη

των

Ανανεώσιμων

Πηγών

Ενέργειας στη χώρα μας.

Εσείς προσφέρετε απλά την ταράτσα
σας ή τη στέγη σας στον ήλιο και
απολαμβάνετε μηνιαίο εισόδημα.
Τώρα
αίτηση

αποφασίστε να υποβάλουμε
στη

ΔΕΗ,

χωρίς

καμία

καθυστέρηση!
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