
Przekonajmy 
    mieszkańców...
nie warto płacić

za sąsiada!

GWARANCJA
      O     SZCZĘDNOŚCI

minimum w skali roku



Poznajmy się bliżej

ista na świecie i w Polsce

ista to światowy lider w zakresie doradztwa 

w zarządzaniu danymi o zużyciu energii oraz 

rozliczania indywidualnych kosztów ciepła, 

wody i innych mediów. 

W Polsce od ponad 20 lat wspiera Klientów 

w racjonalnym gospodarowaniu ciepłem  

i wodą. Dostarcza rozwiązań, które pozwala-

ją oszczędzać czas i pieniądze.

  Na terenie Polski posiadamy 10 Oddziałów, 

w tym 3 regionalne Centra Usługowe. 

Nasz zespół tworzy ponad 120 wysokiej 

klasy specjalistów, w tym 38-osobowy ze-

spół sprzedażowy.
  Jako jedyni na rynku posiadamy w Gliwi-

cach ISS - międzynarodowe centrum roz-

liczeniowe zatrudniające ponad 650 osób.

ista w liczbach
 Do grona 6000 zadowolonych Klientów 

ista Polska należą: spółdzielnie mieszka-

niowe, zarządcy nieruchomości, wspólno-

ty mieszkaniowe, gminy, Towarzystwa Bu-

downictwa Społecznego, deweloperzy, 

architekci, projektanci, instalatorzy. 
  W ciągu roku odczytujemy i rozliczamy bli-

sko 4 miliony urządzeń pomiarowych.



Nic nie ryzykując, możecie zyskać!

Tylko indywidualne rozliczanie zużycia oraz ra-

cjonalne gospodarowanie ciepłem daje możli-

wość decydowania o wysokości opłat. My 

 i nasi Klienci wiemy to już od lat. Teraz propo-

nujemy abyście przekonali się o tym także Wy. 

Zapraszamy do korzystania z oferty promocyj-

nej „miN. 15% GWARANCJA OSZCZĘDNOŚCi“.

Tylko teraz, specjalnie dla Was:

memonic 3 radio net w promocyjnej cenie

10% rabat na rozliczenia

Rok darmowego dostępu do portalu ista 24.pl

Materiały informacyjne dla mieszkańców

Regularne informacje o poziomie zużycia 

przekazywane mieszkańcom w trakcie

okresu rozliczeniowego

Profesjonalny Zarządca to... 
zadowolony mieszkaniec!

Ale to nie wszystko. Przede wszystkim GWA-

RANTUJEmY,  że indywidualne opomiarowa-

nie pozwoli osiągnąć odpowiedni poziom 

oszczędności, a jeśli tak się nie stanie, zwró-

cimy Wam pieniądze. Nic nie ryzykując, mo-

żecie wiele zyskać! Chcesz wiedzieć więcej, 

wejdź na stronę: www.ista.pl

ista 24.pl – portal  nowoczesnego Zarządcy

– zalety portalu:
 stały, bez względu na miejsce i czas, do-

stęp do informacji o stanie nieruchomości,
 szybki i wygodny dostęp do dokumentów,
 wizualizacja zużycia,
 rozliczenia na bieżąco,
  dostępny także w wersji dla mieszkańców.

M

10%

„(...) Opomiarowanych zostało 16 

budynków, w których zużycie ciepła 

zmniejszyło się średnio o 19% w po-

równaniu do okresów przed opo-

miarowaniem (...)”
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	 mgr	inż.	Robert	Gorzycki

Fragment listu referencyjnego 
otrzymanego od RSM Ursus 
w Warszawie

!

Regulamin oferty promocyjnej znajduje się na 

stronie: www.ista.pl
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