Przełącz się na własną energię. Poznaj ofertę, która ucieszy każdego właściciela domu.
Masz dom jednorodzinny? Zastanawiasz się jak najlepiej zadbać o zapas dobrej energii nie obciążając budżetu?Wybierz
pakiet EKOlogicznie w przyszłość.
Co zyskujesz w ramach oferty:
Montaż zestawu paneli fotowoltaicznych, które dostosujemy do potrzeb Twojego gospodarstwa domowego
(indywidualny projekt dla każdego Klienta);
Niższe rachunki za energię elektryczną - korzystasz z prądu wyprodukowanego przez własne, odnawialne źródło
energii;
Długofalowe bezpieczeństwo - szacowany okres sprawności instalacji z min. 80% uzysku wynosi nawet 30 lat, a
okres zwrotu inwestycji jest zdecydowanie krótszy - po tym czasie produkowana energia jest całkowicie darmowa;
Darmowy magazyn energii - możliwość wprowadzenia do sieci wyprodukowanej, ale niespożytkowanej energii
elektrycznej, pozwala odebrać ją w 80% lub 70% (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii), w zależności od łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej, w ramach danej instalacji;
Troska o środowisko - instalacja fotowoltaiczna nie zwiększa zanieczyszczenia powietrza, nie emituje hałasu ani
substancji szkodliwych dla atmosfery. Nie wpływa też negatywnie na zdrowie i życie ludzi;
Optymalne rozwiązanie - nasi doradcy zaprojektują instalację fotowoltaiczną, która będzie zaspokajać potrzeby
energetyczne Twojego domu, jednocześnie generując oszczędności;
Pomoc na każdym kroku - pomożemy nie tylko w doborze odpowiedniej instalacji ale również wesprzemy Cię, gdy
będziesz potrzebował pomocy w uzyskaniu finansowania inwestycji;
Wysoka jakość używanych komponentów - dbamy o jakość materiałów i podzespołów, abyś przez długie lata mógł
cieszyć się własną instalacją fotowoltaiczną;
Niskie koszty eksploatacji - prostota systemu sprawia, że jest on praktycznie bezobsługowy i nie wymaga żadnego
nakładu pracy w trakcie użytkowania;
Szybka instalacja - montaż systemu fotowoltaicznego na dachu domku jednorodzinnego trwa od 1 do 2 dni;
Dedykowana oferta energii elektrycznej - pozwoli na zakup dodatkowej energii z sieci gdy tylko będziesz jej
potrzebować.
Co zawiera pakiet EKOlogicznie w przyszłość?
Sprzedaż i montaż paneli fotowoltaicznych realizowany przy współpracy partnerów zewnętrznych* - firmy profesjonalnie
zajmujące się kompleksową obsługą inwestycji obejmującej swoim zakresem:
Audyt techniczny;
Dobór rozwiązania dopasowanego optymalnie do potrzeb każdego Klienta;
Dostawę urządzeń wysokiej jakości, z polską gwarancją i serwisem;
Montaż zestawu fotowoltaicznego przez wykwalifikowanych monterów, uruchomienie systemu;
Pomoc w załatwieniu formalności wraz z możliwością wsparcia w zakresie dostępnych form finansowania inwestycji;
Sprzedaż energii elektrycznej w atrakcyjnej cenie w momentach, gdy potrzebujesz jej w większej ilości, niż
wyprodukowało Twoje własne, odnawialne źródło energii.

Oferta obowiązuje od 2.03.2020 r. do 30.06.2020 r.
O szczegółowy Regulamin oferty zapytaj naszego konsultanta w Biurze Obsługi Klienta PGE lub zadzwoń na Infolinię PGE:
422 222 200

*Solgen sp. z o.o., Promag International, Sunday Polska Sp. z o.o., Alians Sp. z o.o., Grupa O5 Sp. z o.o. (PV System).

