Mail 6 C
Podsumowanie Programu Zielony Styl Życia.
Cel:
Luksusowy samochód elektryczny i dom zeroenergetyczny wyko czony i bardzo
bogato wyposa ony dla ka dego mieszka ca Polski w kredycie 10 letnim i obj ty
systemem 100 % do nansowania rat z opcj skrócenia czasu spłaty do 4 - 5 lat, a nawet
krócej.
Realizacja:
Na starcie potrzebne jest s nansowanie pierwszego zakładu produkcji domów i
pierwszych 150 domów. Wszystkie kolejne realizowane b d z wypracowanych zysków
bez zaci gania kredytów. Realizacja b dzie oparta o współprac z Międzynarodowymi
Instytucjami Finansowymi w celu długoterminowego (powyżej roku) skredytowania
samochodów i domów. Budowa zakładów, kontenerowców i samochodowców, zielonych
cementowni, które zapewni dostateczne przychody, aby spłaci samochody i domy dla
wszystkich Polaków b dzie realizowana z wypracowanych zysków.
Nasz Program Zielony Styl Życia zapewni Polsce:
• bezpiecze stwo energetyczne
• odej cie od spalania w gla, gazu i paliw płynnych (uwolnienie si od opłat ETS i Fit for
55)
• wszystkim Polakom godne ycie
Program 7 w 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dom zeroenergetyczny ok. 100 m2 - gratis
Luksusowy samochód elektryczny Byd Han, Byd Tang lub Izera - gratis
Paliwo do samochodu (energia elektryczna) dożywotnio - gratis
Energia elektryczna do domu dożywotnio - gratis
Energia cieplna (ogrzewanie, ciepła woda) dożywotnio - gratis
Woda taniej o 98 %
Płaca minimalna 9.000 zł netto

Wariant I
Jeśli chcesz otrzymać dom zeroenergetyczny i luksusowy samochód elektryczny
prawie za darmo, to musisz przystąpić do Programu Zielony Styl Życia i dokonać
pierwszą wpłatę na I ratę za samochód elektryczny i na dom zeroenergetyczny w
wysokości 18.750 zł.
Wpłaty prosz dokonywa na konto rmy Green Angel B&C SA
PKO BP 02 1020 4027 0000 1002 1728 6376
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ą

ę
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i jako wpłacaj cego prosz poda swój adres mailowy.
Na adres zapisy@greenangel.pl prosz przesła dane do faktury, na który prze lemy
faktur oraz umow . Prosz o podanie nazwy miejscowo ci, w której mamy szuka

działki pod budow domu. Wpłaconą kwotę w wysokości 18.750 zł odzyskasz po
otrzymaniu dotacji z NFOŚ w tej samej wysokości, czyli koszt dla Ciebie wyniesie 0 zł.

Wariant II
Jeśli nie stać Ciebie na dokonanie wpłaty w wysokości 18.750 zł możesz
skorzystać z pomocy znajomego Inwestora. Jeśli masz znajomych, rodziców, dziadków,
którzy mają nadwyżki nansowe i boją się in acji, cen węgla, gazu oraz cen paliw i
ogólnej drożyzny to przekaż im tego maila. Oni pomogą Tobie rozwiązać problem
mieszkaniowo-samochodowy, a dzięki informacji pozyskanej od Ciebie rozwiążą swoje
problemy dochodowo-mieszkaniowo-samochodowe, ochronią Swoje oszczędności
przed in acją.
Gwarantem spłaty zainwestowanych środków jest Skarb Państwa, który udzieli
dotacje w wysokości 18.750 zł za zakup samochodu elektrycznego. Jeśli Inwestor
zainwestuje 2 x po 18.750 zł również zyska samochód elektryczny i dom
zeroenergetyczny i nie będzie musiał zbierać chrustu, jak sugeruje obecny rząd.
Banki oferują lokaty na poziomie 6,5 - 7 %, więc lokata o wartości 2 x 18.750 zł = 37.500
zł zaangażowana w budowę domu dla siebie, która przyniesie również Inwestorowi dom
i samochód elektryczny o wartości 1.200.000 + 270.000 = 1.470.000 zł jest
bezkonkurencyjna. Zysk Inwestora wyniesie 1.470.000/37.500 x 100 % = 3920 %.
Inwestor wpłacając depozyt gwarancyjny o wartości 37.500 zł zyska również luksusowy
samochód elektryczny z dożywotnim paliwem za darmo oraz dom 100 m2 z całkowitym
kosztem utrzymania 100 zł/mies. Oferta całkowicie zabija jakąkolwiek konkurencję, nie
tylko ze strony banków, ale wszelkich innych inwestycji alternatywnych.
Oferta ma jeszcze jedną zaletę. Zdejmuje z rynku nadwyżkę wolnych środków działając w
kierunku obniżenia in acji. Kolejna wielka zaleta oferty to wzrost inwestycji, z czym nie
radzi sobie obecny rząd. Nie będzie to wzrost o parę procent, ale kilkukrotny co wpłynie
na tworzenie się nowych miejsc pracy.
Wariant III
Jeśli nie masz znajomych ewentualnie rodziny, którzy wsparliby Ciebie okresowo (6-12
miesięcy) to musisz uzbroić się w cierpliwość, aż my znajdziemy Inwestora dla Ciebie.
Oferta domu zeroenergetycznego i samochodu elektrycznego jest tak atrakcyjna, że
pocztą panto ową wszyscy Polacy się o niej dowiedzą. Dowiedzą się tym samym o
możliwości lokowania środków z odsetkami na poziomie 3920 %. Oszczędności na
poziomie 2 x 18.750 zł = 37.500 zł ma bardzo wielu emerytów, którzy przerażeni są
szalejącą in acją oraz brakiem możliwości zakupu węgla. Polacy w bankach mają 164
mld zł oszczędności. 35 % Polaków ma oszczędności na poziomie 30.000 zł i to są osoby
zainteresowane lokatami o wyższej rentowności niż lokaty bankowe. 35 % oznacza że co
trzecia osoba ma takie środki. Ty nie masz, rodzice nie mają, ale być może sąsiad już ma.
Pytaj, rozmawiaj. Kto pyta nie błądzi.
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Ładując samochód w domu z ładowarki 11 kW energię elektryczną masz za darmo
dożywotnio. Samochód BYD TANG z napędem na 4 koła ma moc 517 KM, baterię 108,8
kWh i zasięg 730 km. Oznacza to, że codziennie będziesz mógł przejechać 730 km
ładując w domu samochód przez 10 h za darmo. Alternatywnie możesz zdecydować się

na samochód sedan BYD HAN o mocy 487 KM. Będziesz mógł się śmiać ze znajomych,
którzy mają pojazdy spalinowe.
Jest to „Oferta nie do odrzucenia” (autor Mark Joyner).
Wszyscy zadają sobie pytanie dlaczego zachowujemy się jak Św. Mikołaj i
rozdajemy samochody elektryczne i domy zeroenergetyczne? Na czym polega nasz
biznes. Wyjaśniam. Rozdając samochody elektryczne stwarzamy sobie rynek zbytu na
energię elektryczną produkowaną przez nas na agregatach geotermalnych dla klientów
komercyjnych. Oferując domy zeroenergetyczne za 0 zł stwarzamy sobie ogromny rynek
na domy zeroenergetyczne, na których zarabiamy. Dom sprzedajemy po normalnej cenie
zawierającej zysk. Nie zarabiamy na transporcie morskim przez 4 lata, gdyż przychody z
tego transportu są źródłem spłaty rat kredytowych za domy i samochody. Takie jest
pierwsze wrażenie. W rzeczywistości po spłacie domów i samochodów (4 lata) my dalej
zarabiamy na transporcie morskim. Jak widać nie jesteśmy Św. Mikołajem. Sprawiamy
tylko wrażenie, że nim jesteśmy. Zysk z transportu morskiego mamy odroczony o 4 lata.
PS. Historia zakupu mojego pierwszego samochodu
Był rok 1972. Zapowiedziano uruchomienie produkcji Fiata 126 P. Miałem 16 lat.
Zwróciłem się do rodziców, aby wyrazili zgodę, abym mógł zrobić prawo jazdy mając 16
lat. Matka się zgodziła bez problemów, a ojciec powiedział: po co mi teraz prawo jazdy
jak swój samochód będę miał, jak będę miał 40 lat, tak jak on. Założyłem się z nim, że nie
będę miał 25 lat i będę jeździł własnym samochodem i nie będę miał 35 lat jak będę
mieszkał we własnym domu. Jak na 16 latka była to bardzo odważną deklaracja. Jak
skończyłem 18 lat poprosiłem, aby pożyczył mi 5000 zł na pierwszą wpłatę na Fiata 126p.
Usłyszałem, że nie ma pieniędzy. Kłamał. Jak dostałem się na Wydział Elektryczny
Politechniki Poznańskiej zainteresowałem się pracą. Znalazłem Akademicką Spółdzielnię
Pracy „Akademik”. Podejmowałem się różnych prac dorywczych, ale szybko ustaliłem, że
krezusami w tej spółdzielni są elektrycy wykonujący pomiary elektryczne. Natychmiast
zapisałem się na kurs, aby zdobyć uprawnienia elektryczne do wykonywania pomiarów
elektrycznych. Chętnych do wykonywania takich usług było wielu, a zleceń mało. Szybko
ustaliłem, że chętnych na zlecenia wyjazdowe jest stosunkowo mało, gdyż wtedy
studentów posiadających samochody było niewielu. Ja miałem dostęp do samochodu
ojca, więc mogłem takich zleceń się podejmować. Zarobki były bajońskie. Zacząłem
zarabiać dwa razy więcej niż mój ojciec. Moje zarobki dochodziły do 9000 zł/mies. a
Maluch kosztował 69.000 zł. Niestety ceny rosły. Najpierw było 74.000 zł, później 82.000
zł za chwilę 95.000 zł i znowu podwyżka do 105.000 zł. Nie byłem w stanie dogonić ceny.
Wydawało się, że jeszcze miesiąc pracy i już będę mógł kupić wymarzonego malucha.
Niestety tak się nie stało. Wku…..łem się na maxa i postanowiłem nie kupować malucha,
a skoncentrować się na szybkim zwiększeniu dochodów. Skończyłem studia i nie mogłem
już pracować w Akademickiej Spółdzielni Pracy „Akademik”. Pojechałem do Berlina na
Międzynarodowy Obóz Pracy. Niestety nie dane było mi pracować nawet jednego
miesiąca. Znając niemiecki tak ustawiłem sobie godziny pracy, że gdybym pracował do
końca miesiąca, to bym zarobił więcej niż dyrektor. 3 dni przed końcem miesiąca
podziękowano mi za pracę (pracowałem 16 h i 8 h snu, i tak codziennie, pracowałem na
dwóch etatach). W drodze do Polski zobaczyłem, że koledzy z pracy kupowali Mambę,
Maomam i gumę do żucia tzw. kulki. Na dworcu w Poznaniu hurtownicy płacili im 50 %
więcej (zakup 800 zł za karton, sprzedaż 1200 zł/karton). Hurtowników było wielu, więc

doszedłem do wniosku, że hurtownicy sprzedając detalistom uzyskują wysoką marżę
(sprzedawali po 2400 zł/karton). Sprawdziłem swoje zdolności negocjacyjne i doszedłem
do 3800 zł/karton). Wniosek na każdym kartonie zarabiałem 3000 zł. Postanowiłem kupić
sobie Zastawę 1100. Produkt jugosłowiański, ale w Polsce traktowany prawie jak
samochód zachodni. W ciągu 4 miesięcy zarobiłem tyle, że mogłem pozwolić sobie na
zakup nowej Zastawy 1100 na giełdzie po wolnorynkowej cenie. Mając 23 lata stałem się
szczęśliwym posiadaczem Zastawy 1100. Oczywiście ojcu zakomunikowałem, że za
miesiąc kończę 24 lata i mam własny samochód, czyli I etap zakładu zrealizowałem rok
przed wyznaczonym czasem. Oczywiście było to okupione ciężką pracą, gdyż potra łem
w ciagu tygodnia być 6 razy w Berlinie. Musiałem połączyć pracę na etacie w WSK PZL
Poznań, jeżdżenie do Berlina i jeżdżenie po Polsce w celu sprzedaży przywiezionej gumy
do żucia. Można? Można. II etap, czyli zakup domu, też zrealizowałem rok przed
terminem, o czym również przypomniałem ojcu.
Marek Bara ski
Partner techniczno - handlowy

Edmund Szwed
Doradca Finansowy Projektu

Prezes Zarz du
Green Angel B&C SA S.K.

email: szwed.edmund@gmail.com
tel: 606 299 565

61-369 Pozna ul. Staroł cka 18 A lok. 206
www.greenangel.pl
email: marek.b@greenangel.pl
skype: marekadambaranski
tel. 660 502 960
Absolwent Akademii Strategicznego Przywództwa ICAN Institute
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Uwaga: Oferta nie stanowi przyrzeczenia publicznego w rozumieniu przepisów KC.

