
Gyanúsan magasak az energiaszámlái?
Télen mégis hideg van, nyáron pedig elviselhetetlen a meleg az otthonában?

Felcsavarta a radiátort mégis fázik?
Van rá megoldásunk!

A terézvárosi irodáról
Az Iroda a PowerPoor projekt keretében az Energiaklub Egyesület és
Terézváros Önkormányzata együttműködésében üzemel 

A felmérést segítő eszközök

1. lépés

Foglaljon
időpontot!

2. lépés

Gyűjtse össze és
hozza el villany és

gáz számláit!

3. lépés

Vegyen részt a 30 perces,
ingyenes, személyre szabott

 felmérésen és tanácsadáson! 

4. lépés

Spóroljon pénzt
és energiát!

Javítsa életminőségét!

A konzorcium

Maradjunk kapcsolatban

@POWERPOOR_EU Powerpoor A projekt magyar koordinátora:
Energiaklub

Email: energiaklub@energiaklub.hu
POWERPOOR_EU www.powerpoor.eu

www.energiaklub.hu

Írjon nekünk!

Elhelyezkedés

Nyitva tartás

Szolgáltatások

Kapcsolat és
időpont foglalás:

Power-TARGET Power-ACTEnergiatámogató Irodák
Az eszköz segít az energiakiadásokkal küzdő
háztartások felmérésében és beazonosításában.
A személyre szabott tanácsadás pedig
hozzájárulhat életszínvonalunk növeléséhez. 

Az eszköz hozzájárul ahhoz, hogy megismerje
energiafelhasználási szokásait. Segítségével
a gyakorlatban is alkalmazható, egyszerű tippeket
és trükköket sajátíthat el.

Az irodák információs pontként szolgálnak,
illetve a PowerPoor eszközökkel kollégáink
ingyenesen fel is mérik otthonát
és energiafogyasztási szokásait. 

Ha szeretné csökkenteni energiakiadásait,
keresse fel Energiatámogató kollégánkat
a Hunyadi téri Vásárcsarnokban, a “halas” mellett!
(1067 Budapest Hunyadi tér 4.)

Mi a PowerPoor projekt célja?

A kezdeményezés célja egy olyan módszer kifejlesztése, amely az energia-
kiadásokkal küzdő családokat arra ösztönzi, hogy egy kis odafi gyeléssel
energiát és pénzt takarítsanak meg, valamint javítsanak élethelyzetükön,
alternatív fi nanszírozási megoldásokkal (pl. energiaközösségek létrehozásával).
A programban Terézváros Önkormányzatával kiemelt fi gyelmet fordítunk arra,
hogy projekt tevékenységeibe, a lakosság aktívan bekapcsolódjon.
A projekt megvalósulását szakemberek által kiképzett Energiatámogató és
Energiaközösségi Mentor kollégák segítik. Forduljon hozzájuk bizalommal és
növelje életszínvonalát, spóroljon pénzt és energiát. 

Több információt szeretne megtudni a projektről? Látogasson el magyar és
angol nyelvű weboldalainkra (lásd lent).

Ügyfélfogadás minden szombaton
délelőtt 9-12 óra között.

Tel.: +36 70 3686 205
Email: barat.endre@terezvaros.hu

Az energiafelhasználási tanácsadással egybekötött,
mintegy 30 perces felmérés teljesen ingyenes.
Önnek csak energiaszámláit (villany és gáz)
kell magával hoznia.

A projektet az Európai Unió Horizont 2020 kutatás-fejlesztési és innovációs programja fi nanszírozza, a 890439 számú támogatási megállapodás alapján.


