Enercoop, ar gevelouri dredan
glas da vat, lec'hel ha keodedel
Labourat a ran war ma bevezadur dre zibab ur gevrat dredan digan t Enercoop , ar pourvezer
tredan nemetañ a zo framm ur gevelouri dezhañ, hag a bourchas d'e arvalien un tredan glas
da vat, lec'hel ha keodedel !

Glas da vat ?
Gant Enercoop eo gwarantet ma vo an tredan 100% nevezadus ha 0% a orin nukleel, dre berzh ur
pourveziñ war-eeun digant ouzhpenn 300 produer e pep lec'h e Frañs. Ober a ra produerien
Enercoop gant mammennoù energiezh nevezadus hepken : an dour, an avel, an heol hag ar
bevdolz. Anavezet eo ar gevelouri Enercoop evel bezañ

ur pourvezer “glas da vat” gant

Greenpeace hag eus ar vegenn gant ADEME, Ajañs an treuzkemm ekologel.

Lec'hel ha dre rouedadoù nes ?
Evit pep kWe tredan bevezet gant hec'h arvalien e vez prenet gant Enercoop ur c'hWe wareeun digant produerien dredan nevezadus e pep lec'h e Frañs, dre gevratoù sinet end-eeun
ganto. Gant Enercoop on sur ez a priz an tredan a vevezan da baeañ war-eeun ar broduerien
dredan nevezadus ha da arc'hantaouiñ an treuzkemm energiezh keodedel e Frañs. Rouedad
nes an tredan an hini eo ha bezañ ez eus anezhi dre berzh skipailhoù an 11 kevelouri
Enercoop a vez o labourat hag o rannañ o zalvoudoù bemdez gant produerien o rannvro.

Keodedel ?
Enercoop az a an tredan keodedel d'ober al lodenn vrav eus he fourveziñ. E-touez al lec'hiennoù a
brodu tredan evit Enercoop ez eus un hanter anezho hag a zo perc'hennet gant strollegezhioù ha/
pe keodedourien evel te ha me ! Hollbouezus eo evit Enercoop ma vo keodedel an treuzkemm
energiezh, evit degas vad a-raok pep tra da ekonomiezh ar vro ha d'hec'h annezidi.

Fellout a ra din mont gant Enercoop !
Ma fell dit mont gant Enercoop e vo graet buan hag aes-tre ! E Breizh emaout o chom ?
Enercoop Breizh eo da gevelouri. Gellet a rez isskridañ end-eeun war internet . Ret eo dit kemer
ganit da fakturenn ziwezhañ gant niverenn da gonter, da vevezadur bloaz ha da zaveennoù
bank. Gellet a rez ivez goulenn ur rakpriz digant skipailh Enercoop Breizh dre bellgomz d'an
niverenn 02 30 96 65 83, pe mont e darempred ganto dre bostel.

