Poznaj inne eko produkty od innogy Polska
Wynajem nowoczesnych żarówek LED
możliwość obniżenia zużycia energii elektrycznej
wynajem żarówek - pierwsza taka oferta w Polsce

Nowa Ledomania

możliwość wymiany wszystkich żarówek w domu bez ponoszenia
wysokich jednorazowych kosztów

Inteligentne ogrzewanie w Twoim domu to możliwość:
oszczędności energii grzewczej
dopasowania ogrzewania do Twojego rytmu dnia
zdalnego zarządzania grzejnikami z telefonu

Inteligentne ogrzewanie

Bezpłatne punkty ładowania samochodów elektrycznych
korzystacjąc z samochodu
elektrycznego masz
realny wpływ na jakość
powietrza w Warszawie

e-mobility

prosta, szybka
i bezpieczna obsługa
ładowania samochodu
10 punktów ładowania
samochodów elektrycznych
w Warszawie

7

9
6

8

10
3

2

5
4

1

1
2 3
4
5
6
7
8
9
10

Pory 80
Wybrzeże Kościuszkowskie 41
Piękna 46
PKiN Emilii Plater (Kinoteka)
PKiN Emilii Plater (Kongresowa)
Nieświeska 52
pl. Teatralny
pl. Bankowy
Centrum Nauki Kopernik

Oferta Zielona Energia
dla Warszawy
Docenisz prąd prosto z natury zyskując
gwarancję niższej ceny energii elektrycznej.

Zielona Energia dla Warszawy to więcej niż ekologia

Zamów Zieloną Energię. To proste!

Wybór Zielonej Energii to nie tylko ekologia, to znacznie więcej plusów dla Ciebie:
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W Salonie innogy

5% niższa cena energii elektrycznej od standardowej oferty taryfowej G11
Najprostsza dla Ciebie;
w prosty sposób możesz wspierać produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

możesz podpisać umowę u Doradcy w dowolnym Salonie innogy (adresy
Salonów znajdziesz na innogy.pl);
wszystko załatwisz podczas jednej wizyty;
zaczynasz korzystać z Zielonej Energii.

Przełącz się na Zieloną Energię już dzisiaj!
Poznaj korzyści płynące z wyboru Zielonej Energii od innogy Polska:

Zawarcie aneksu telefonicznie lub za pośrednictwem kuriera

masz realny wpływ na środowisko przez wsparcie produkcji energii ze
źródeł odnawialnych;
otrzymujesz Certyfikat potwierdzający korzystanie z Zielonej Energii.

zadzwoń do nas na 22 821 46 46, nasz Doradca przygotuje niezbędne dokumenty;
dokumenty otrzymasz listownie lub za pośrednictwem kuriera (w zależności
który wariant wybierzesz);
aneks możesz zawrzeć telefonicznie lub odesłać podpisane dokumenty kurierem.

Czy wiesz, że...
grupa innogy posiada aż 8
farm wiatrowych w Polsce?
TACIEWO
TYCHOWO
NOWY STAW I
22 turbiny
45,1 MW mocy

15 turbin
34,5 MW mocy

KRZĘCIN

7 turbin
14 MW mocy

15 turbin
30 MW mocy

OPALENICA
PIECKI

16 turbin
32 MW mocy

SUWAŁKI

18 turbin
41,4 MW mocy

7 turbin
16,8 MW mocy

NOWY STAW II
14 turbin
28 MW mocy

ENERGIA
WIATROWA
INNOGY
W POLSCE
114 TURBIN
242 MW

