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Lista najważniejszych kontaktów:

1. Wynajmujący: jest.cool sp. z o.o.;
Telefon: +48 607 107 150 (czynne w godzinach 8:00-18:00)
w sytuacjach AWARYJNYCH prosimy o SMS‘s
e-mail: biuro@jest.cool

2. Policja:

997

3. Straż pożarna:

998

4. Pogotowie

999

5. Pogotowie gazowe:

992

Inne ważne kontakty można znaleźć na stronie internetowej
http://www.gulliver.com.pl/szczecin/wazne_telefony.html
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Drogi Najemco,
Pamiętaj o tym, że opłata za najem, to nie jedyny koszt, który ponosisz związany
z mieszkaniem. Troszcząc się o Twój budżet, powinieneś zwrócić uwagę również
na bieżące koszty eksploatacji mieszkania. Co możesz zrobić, aby obniżyć te
koszty?
ENERGIA ELEKTRYCZNA:
1. Warto pomyśleć, aby podczas dłuższego opuszczenia domu nie tracić
niepotrzebnie energii elektrycznej. Wszelkie znajdujące się blisko siebie
zasilacze, które możemy zostawić wyłączone można podłączyć do jednej
listwy zasilającej, którą można wyłączyć jednym przyciskiem. Odłączenie
urządzeń „stand by” przyniesie pewne oszczędności w budżecie domowym.
2. Na energii elektrycznej zaoszczędzimy używając roztropnie urządzeń
grzewczych takich jak np. czajnik, kuchnia elektryczna. Podczas gotowania
wody w czajniku, powinno się nalewać tyle wody, ile aktualnie potrzebujemy.
3. Należy pamiętać o odkamienianiu czajnika, zgromadzony na grzałce kamień
wydłuża czas gotowania. Stosowana w nowych czajnikach teflonowa płyta
grzewcza zapobiega osadzaniu się kamienia.
4. Należy pamiętać, że czajnik jest urządzeniem sprawniejszym energetycznie
od kuchni elektrycznej, która wypromieniowuje ciepło na zewnątrz, dlatego
zamiast gotować wodę w garnku (np. na makaron), warto zrobić to w czajniku
a następnie przelać do garnka.
5. Warto gasić światło w pomieszczeniach, w których aktualnie się nie
znajdujemy.
6. Warto także zwrócić uwagę na włączoną non stop lodówkę. Przepełniona,
oblodzona lub z uszkodzoną uszczelką lodówka powoduje zwiększone zużycie
energii.
7. Duże znaczenie ma także dobór odpowiedniego oświetlenia. Stosując żarówki
energooszczędne możemy zaoszczędzić do 80 proc. energii. Oświetlenia tego
typu nie stosuje się w miejscach, gdzie włączamy prąd na krótko, np. w
łazience. Żarówka energooszczędna długo się nagrzewa. Należy pamiętać też,
że jedna żarówka mocniejsza daje więcej światła od kilku słabszych.
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8. Wyjeżdżając na urlop nie zostawiaj niepotrzebnie włączonych do sieci

urządzeń elektrycznych, takich jak telewizor, kino domowe, DVD,
drukarka, komputer, ładowarka do telefonu.
9. Przy

zakupie sprzętu elektrycznego
urządzenia energooszczędne.

warto

zwrócić

uwagę

na

10. Nie wkładaj do lodówki gorących produktów
11. Drzwi do lodówki i piekarnika warto otwierać na krótki czas.
12. Korzystając z piekarnika lub kuchenki elektrycznej warto wyłączyć

urządzenia na ostatnie minuty pieczenia, ponieważ odpowiednia
temperatura i tak się utrzyma.
13. Prasuj więcej rzeczy za jednym razem, aby nie zużywać prądu na

nagrzewanie żelazka.
14. Namaczaj ubranie przed praniem, aby nie stosować prania wstępnego.

WODA:
1. Czy wiesz, że podczas prysznica zużywasz 4 litry wody na minutę co
daje 232Wh? To daje 40 litrów na 10 minut (2,32kWh) a więc koszt
ogrzania wody w tym czasie wynosi ok 50 groszy (woda + ogrzanie). Nie
przedłużaj niepotrzebnie czasu trwania kąpieli.
2. Pamiętaj o tym, aby dokładnie zakręcać kurki z wodą przed wyjściem.
3. Wymień uszczelki w miejscach gdzie woda przecieka albo zawiadom
wynajmującego – pamiętaj to twoje pieniądze.
4. Uruchamiaj pralkę lub zmywarkę tylko w przypadku pełnego załadunku.
5. Zakręcaj wodę podczas mycia zębów i golenia.
6. Nie myj naczyń pod bieżącą wodą, a jedynie płukać.
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OGRZEWANIE:
1. Ogranicz otwieranie okien w sezonie grzewczym.
2. Zaprogramuj głowicę termostatyczną tak ażeby w nocy i w czasie

przebywania poza pomieszczeniem była ustawione na +16°C. Każdy
stopień to oszczędność rzędu 3% (Standard to 20°C)
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Inne użyteczne informacje/lokalizacje:
Wyłącznik wody: zlokalizowany w dużej łazience
Wyłącznik energii: przy wejściu głównym z lewej strony na wysokości twarzy
Wyłącznik gazu: na froncie budynku (mała skrzynka) albo przed wejściem (duża
żółta skrzynka) .
UWAGA W RAZIE WYKRYCIA ZAPACHU GAZU NALEŻY NIEZWŁOCZNIE
ZAKRĘCIĆ KUREK I ZAWIADOMIĆ WYNAJMUJĄCEGO
Bezpieczniki: w skrzynce wyłącznika energii (wejście główne lewa strona na
wysokości twarzy)
Licznik wody: W dużej łazience (Licznik wody głównej i ogrodowej)
Licznik energii: Przed wejściem na działkę
Licznik gazu: w skrzynce gazu przed wejściem na działkę
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