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Pentru al doilea an consecutiv, Mercedes-Benz Financial Services România, parte a grupului
Daimler AG, s-a alăturat inițiativei sociale ”Lumină pentru România”, în calitate de voluntar și
finanțator al proiectului Asociației Free Miorița.         

În România, încă există peste 100.000 de locuințe fără acces la energie electrică, situate în
zone defavorizate sau greu accesibile. Din anul 2012, Asociația Free Miorița a început să
deruleze activități de responsabilitate socială menite să asigure, prin montarea de panouri
fotovoltaice, energie suficientă pentru iluminarea acestor locuințe. 

Mercedes-Benz Financial Services România își reconfirmă angajamentul de responsabilitate
socială prin seria de acțiuni ”Lumină pentru România”, aducând lumină în satele Bozioru din
Buzău și Holbav din Brașov pentru 8 familii ale căror case nu au avut niciodată electricitate.

Campania ”Lumină pentru România” continuă să impresioneze prin potențialul său de a genera
un impact de durată și beneficii certe pentru comunitate. Cu ajutorul acestor panouri solare, 5
bătrâni, 9 adulți și 9 copii cu vârste cuprinse între 1 an și 16 ani, nu vor fi nevoiți să suporte
vreun cost sau să obțină aprobare din partea autorităților pentru a avea parte de acum înainte
de iluminat casnic, radio și TV.
   

  
Despre Mercedes-Benz Financial Services România
Parte a grupului Daimler AG, Mercedes-Benz Financial Services România furnizează soluții de
leasing financiar, leasing operațional, credit, rent şi de asigurări, special concepute pentru
clienţii Mercedes-Benz, pentru toate segmentele auto acoperite de Mercedes-Benz în România
(Passenger Cars, Vans, Trucks, Buses).

Despre Asociația Free Miorița
Asociația Free Miorița are ca scop ajutarea școlilor și a copiilor din România ale căror sate nu
sunt conectate la rețeaua națională de electricitate. Urmărește strângerea de fonduri necesare
cumpărării și montării de panouri solare (celule fotovoltaice), astfel încât fiecare gospodărie să
aibă lumină, fără costuri și fără aprobare de la autorități.
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