  Enerji fiyatları artıyor

Bu şekilde yüksek ek
ödemeleri azaltabilirsiniz
Enerji fiyatları dünya piyasalarında aylardır daha önce hiç karşılaşmadığımız bir şekilde artmaktadır.
Bundan Almanya’daki tüm enerji tedarikçileri ve böylelikle de son tüketici olarak siz de etkilenmektesiniz.

Gewobag ne yapıyor?
Biz şu anda gerçekleştirilen işletme maliyetleri hesaplamaları çerçevesinde (geçen 2021 yılı için) bireysel
olarak, fiyat artışları nedeniyle hangi uyarlamaların kaçınılmaz olduğunu kontrol ediyoruz. Güncel olarak
2023 yılı için sadece ısıtma ve sıcak su için maliyetlerin ikiye katlanacağını* hesaplıyoruz. Bu nedenle
size ön ödemeleri gereken şekilde uyarlamayı tavsiye ediyoruz.
Bilgi: Soğuk işletme maliyetlerinde de, artan enerji maliyetleri nedeniyle yükselen elektrik fiyatlarının
yanı sıra başka maliyet artışları da göz ardı edilemez, güncel olarak en az yüzde 12’lik bir artış olacağını
hesap ediyoruz.
* Gece depolama ısıtması olan tüm kiracılar için daha düşük maliyet artışları olacağını ön görmekteyiz.

Ne yapabilirsiniz?
Bu nedenle aylık işletme maliyetleri ön ödemelerini, düzenli yıllık işletme maliyeti faturalarından daha
önce arttırmanızı önemle tavsiye ederiz.
Ön ödemelerinizi şimdiden uyarlamak mı istiyorsunuz? O halde bize sadece bir e-posta gönderin
ve yeni ön ödeme meblağı veya meblağlarını ve uyarlamanın zamanını (Ay) bildirin. Uyarlamayı
memnuniyetle geriye dönük olarak Ocak 2022’den itibaren de düzenleyebilirsiniz.

Ön ödemelerinizi bu şekilde uyarlarsınız
Bize şu adrese bir e-posta yollayın: service@gewobag.de
Şu bilgileri verin:
İsim ve adres
Kira sözleşmesi numarası
Uyarlamanın hangi aydan itibaren olacağı
Yeni soğuk işletme maliyetleri ön ödemesi, Euro olarak
Yeni sıcak işletme maliyetleri ön ödemesi, Euro olarak

Tavsiye: Sıcak işletme maliyetlerinizin ön ödemesini ikiye katlayın.
Bu bilgileri son işletme maliyetleri faturanızda ve yeni kiracı olarak
kira sözleşmesinde bulabilirsiniz.

Böylece Enerji ve paradan tasarruf edebilirsiniz
Buzdolabı
Dolu bir buzdolabı, boş olandan daha az enerjiye ihtiyaç duyar: Kullanılmayan mekanın da soğutulması gerekmektedir. Soğuk gıdalar buna karşılık soğutma bataryaları gibi işlev görür. İçine sıcak gıdalar
koymayın ve kapısını mümkün olduğunca kısa süreliğine açın. Tatil süresince cihazı tamamen kapatmak
avantaj sağlar. Biliyor muydunuz? Evdeki elektriğin yaklaşık beşte biri soğutma ile tüketilir.
Yemek yapmak
Yemek yaparken, makarna veya yumurta suyunu bir kettle ile kaynatarak enerjiden tasarruf edebilirsiniz.
Bu daha hızlı çalışır ve ocak gözünden daha az enerjiye ihtiyaç duyar. Tencerenin üzerine bir kapak
koyun; tencere boyu daima ocak gözüne uymalıdır. Biliyor muydunuz? Ayrıca bulaşık makinesi elle yıkamada tüketilenden daha az suya ihtiyaç duyar. Makine, tamamen dolu olduğunda daha verimli çalışır.
Isıtma
Oturma bölümlerinin 20 derecede olması gereklidir, yatak odasında 16 ila 18 derece arası yeterlidir.
Seyahate çıktığınızda kaloriferi kapatın. Soğumuş odaları ısıtmak için çok fazla enerji harcanması gereklidir ancak sürekli ısıtma yine de daha pahalıdır. Ve doğru şekilde havalandırma yapın: Pencereleri uzun
süreliğine aralık bırakmak yerine, kısa süreliğine kuvvetli havalandırma yapmalısınız! Biliyor muydunuz?
Düşürülen her bir derece ile yaklaşık yüzde altı enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Daha fazla enerji tasarruf tavsiyesini burada online dergide okuyabilirsiniz:
www.gewobag.de/energiespartipps

Gewobag Servis Merkezi
Telefon: 0800 4708 800 (ücretsiz)
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