
ENERGY SAVINGS START HERE. 

Proudly brought to you by the Sponsors of Mass Save

Sign up for a no-cost home assessment with 
an Energy Specialist and get a personalized 
report on how to save energy and improve 
comfort. Call 1-866-527-7283 to sign up or 
take an online assessment at MassSave.com. 

During your assessment, receive no-cost 
installation of qualifying products such 
as LED bulbs, low-flow showerheads and 
programmable thermostats.

Additional incentives available including:
•  75% or more off approved insulation
•  0% financing
•  Up to $2,750 off high efficiency  

heating equipment
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Mass Save is brought to you by your local natural gas and electric utilities and energy efficiency 
service providers. Income-eligible customers may receive services at no cost. Some restrictions may 
apply; program guidelines are subject to change. Mass Save works with participating contractors 
who have met training and certification requirements to provide high-quality home energy 
assessments, insulation, and air sealing. Incentives may vary for Cape Light Compact customers.

Mass Save includes the Residential Conservation Services Program, financed and operated 
according to state law and under regulations of the Massachusetts Department of Public Utilities 
and the Massachusetts Department of Energy Resources. 



POUPAR ENERGIA 
COMEÇA AQUI.

Orgulhosamente apresentado pelos 
Patrocinadores da Mass Save

Inscreva-se para uma avaliação gratuita do seu 
lar com um especialista em energia e obtenha 
um relatório personalizado sobre como poupar 
energia e melhorar conforto. Ligue para  
1-866-527-7283 para se inscrever ou fazer  
uma avaliação on-line em MassSave.com.

Durante a sua avaliação, receba instalação  
de produtos grátis tais como lâmpadas LED,  
chuveiros de baixo fluxo e termostatos 
programáveis.

Adicionais incentivos disponíveis incluem:
•  75% ou mais de desconto  

em isolamento aprovado

• 0% de financiamento

•  Desconto até $2,750 em equipamento  
de aquecimento eficiente
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Mass Save é patrocinado pela sua companhias local de gás e eletricidade e fornecedores 
de serviços de energia eficiente.  Clientes com renda ilegível podem receber serviços 
gratuitos.  Algumas restrições podem aplicar; diretrizes do programa podem mudar.  Mass 
Save trabalha com contratores participantes que cumpriram os requisitos de formação e 
certificação para fornecer avaliações de energia doméstica de alta qualidade, isolamento e 
vedação de ar. Os incentivos podem variar para os clientes do Cape Light Compact.

Mass Save inclui o Programa de Serviços de Conservação Residencial, financiado e operado 
de acordo com a lei estadual e sob os regulamentos do Departamento de Serviços Públicos 
de Massachusetts. e o Departamento de Recursos Energéticos de Massachusetts.




