VILL DU GÖRA VÄRLDEN
BÄTTRE FÖR DIG,
DINA BARN OCH DINA
BARNBARN?
Klimatkompensera med
ETC och tjäna pengar
till din klass!

Nu kan du köpa en present som
både du, dina barn och dina
barnbarn kommer ha nytta av
– samtidigt som du hjälper en
skolklass att tjäna pengar till
skolresor, cuper och träningsläger.
Klimatkompensera med ETC.
När du flyger, åker bil eller köper prylar går det inte
att undvika att det skapas utsläpp som förstör miljön.
Ett enkelt sätt att kompensera för det här är att sätta
upp solceller, som direkt – här och nu – hjälper till att
minska koldioxidutsläppen.
För 200 kronor kan du köpa ett klimatkompensationsintyg som innebär att vi sätter upp 25 W
solceller i våra solparker runt om i Sverige. För
varje solpanel du köper minskar du koldioxidutsläppen med 140 kg årligen. Solcellerna
har en dessutom en garanterad livstid på
minst 25 år. Och av pengarna går 50 kronor direkt till en skolklass, så att de kan
åka på skolresa eller göra något annat kul.
Tillsammans skapar vi en bättre framtid
för våra barn och barnbarn.

Vårt enda
syfte är att
göra världen
lite bättre
en panel
i taget!

Parkerna där dina solceller sätts upp byggs och drivs
av ETC, som är ett företag helt utan vinstintresse och
med enda syfte att göra världen lite bättre. Vi ger ut
tidningar, böcker, driver bokcáfeer, bygger solparker
och sysslar med rättvisa mobiler. Och ja, vi är självklart
klimatpositiva och producerar mer ren s olenergi än vad
vi själva använder.
Läs mer om ETC Klimatkompensation på
klimatkompensation.etc.se

Så, hur går det till?

1.
2.
3.

	Du väljer hur mycket du vill
klimatkompensera.
	För 200 kronor sätter vi upp motsvarande 25 W
solceller i ETC:s solparker runt om i landet.

	Du betalar direkt till eleven. Du kan också
swisha. Skriv då ”Klimatkompensation” och
namnet på den skola och klass som eleven du
träffat går i.

4.

	Du får ett intyg som du kan visa upp eller ge
bort som present till någon du vill skänka en
klimatkompenserande gåva till.

Betala direkt
eller swisha till
1233717618

Kundtjänst
ETC Klimat kundtjänst har telefonnummer 0771–10 30 70
Vi har telefontid vardagar mellan 09.00–11.00 och
13.00–15.00, lunchstängt 11.00–13.00. Helgdagar stängt.
Du kan också nå oss på etcel@etc.se

