
Zastanawiasz się nad zainstalowaniem instalacji PV?
Odpowiemy na dręczące Cię pytania:

Fotowoltaika - co to jest?
 Jak to działa?

Czy się opłaca?
Co to jest bilansowanie?
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Co to jest fotowoltaika?
Fotowoltaika w Polsce - dynamika wzrostu
Jak to działa?
Jeśli nie zużywasz całej energii, 80% wróci do Ciebie - bez kosztów!
Czy to się opłaca?
Zastanawiasz się czy fotowoltaika jest dla Ciebie?
5 kroków do Twojej własnej instalacji fotowoltaicznej
Pewnie chcesz wiedzieć ile to wszystko kosztuje?
Co od nas otrzymasz?
Zimą jest mniej słońca niż latem?
Możemy pomóc zorganizować kredyt/leasing
Czy będzie potrzebny serwis?
Od teraz Twoje życie może stać się lepsze, bo wybierasz mądrze
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CO TO JEST
FOTOWOLTAIKA?

1
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Grafika przedstawia instalację fotowoltaiczą. Panele montowane są najczęściej 
na dachu.

Promienie słoneczne padają na panele fotowoltaiczne, które generują 
darmową energię elektryczną w Twoim domu/firmie.

Prąd ze słońca możesz wykorzystać do zasilenia wszystkich urządzeń 
elektrycznych w Twoim domu: pralki, lodówki czy też laptopa.



5

1

2

3

5



6

www.evoEnergy.pl

Polacy inwestują w fotowoltaikę!

Rok 2018 był kolejnym z rzędu rokiem 
prężnego rozwoju fotowoltaiki w Polsce 
– szczególnie w zakresie mikroinstalacji, 
w ramach których powstało ich ponad 
27 tysięcy o łącznej mocy ponad 
160 MWp*. Dla porównania w latach 
2013-2017 powstało 25 000 instalacji 
fotowoltaicznych. 

Dynamika wzrostu rynku 
fotowoltaicznego w roku 2017

wyniosła ponad 100%

FOTOWOLTAIKA 
W POLSCE - DYNAMIKA 
WZROSTU
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Skumulowana liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce

* Źródło www.globenergia.pl
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Zawsze kiedy świeci słońce instalacja 
produkuje energię elektryczną.
Elektrownia słoneczna jest bardzo 
prosta. To panele, falownik (inwerter), 
zabezpieczenia elektryczne, okablowanie 
oraz licznik dwukierunkowy. Te elementy 
będą działały kilkadziesiąt lat.
Instalacja jest przyłączona do sieci 
energetycznej, do której możemy oddawać 
prąd i sobie go odbierać dzięki prawu 
energetycznemu.

JAK TO
DZIAŁA?
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JEŚLI NIE ZUŻYWASZ 
CAŁEJ ENERGII, 
80% WRÓCI DO CIEBIE 
- BEZ KOSZTÓW!

Bilansowanie energii oznacza, że nadwyżki 
wyprodukowanego prądu np. latem przesyłasz 
do wielkiego magazynu energii, którym jest 
sieć energetyczna, a w zimie kiedy zużycie jest 
wyższe niż produkcja odbierasz energię z sieci 
energetycznej.

www.evoEnergy.pl

8
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Od DZISIAJ nie potrzebujesz DOTACJI 
żeby instalacja fotowoltaiczna się opłacała.

CZY TO SIE OPŁACA?
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ZASTANAWIASZ SIĘ CZY FOTOWOLTAIKA 
JEST DLA CIEBIE?

Jeśli płacisz rachunki za prąd,
to TAK!

www.evoEnergy.pl
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Redukujesz koszt 
zakupu energii 
(nawet o 90%)

Produkujesz 
własną energię

Uniezależniasz się 
od wzrostów cen 

energii

Zwiększasz wartość 
nieruchomości

Budujesz 
proekologiczny 

wizerunek

Generujesz 
oszczędności 
w budżecie

Zaproponujemy Ci finansowanie, ustalimy wysokość rat za instalację tak, 
żeby nie przekraczały dotychczasowych wydatków za energię.
Instalacja będzie się spłacała sama. Będziesz miał darmowy prąd ze Słońca, 
a środki z puli „na prąd” przesuniesz po prostu do puli „czasowa spłata instalacji”. 
Po pewnym czasie, gdy okres finansowania się skończy, instalacja będzie 
pracować wyłącznie dla Ciebie.
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5 KROKÓW DO TWOJEJ 
WŁASNEJ INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNEJ

Działamy kompleksowo. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na 
każdym etapie planowania i realizacji 
inwestycji - od doradztwa, doboru, 
projektowania poprzez pozyskanie 
finansowania, montaż, aż po serwis 
instalacji i zgłoszenie do ZE.

Dobry start

Jeżeli sobie tego życzysz, spotykamy się u Ciebie. Poznajemy 
Twoje potrzeby i oczekiwania, analizujemy Twoje rachunki, 
przeprowadzamy wizję lokalną (audyt). Na tej podstawie 

przygotowujemy skrojoną na miarę ofertę wraz z projektem Twojej 
instalcji fotowoltaicznej, z analizą jej opłacalności i możliwościami 

finansowania.

1

Wszystko co dla Ciebie robimy na tym etapie 
jest całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące.
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Decyzja

Zapoznałeś się z naszą ofertą? 
Jesteś zdecydowany na 

współpracę z nami. Świetnie! 
Przedstawiamy Ci naszą 

umowę. Razem ją omawiamy 
i dogrywamy terminy realizacji.

Finansowanie 
i formalności

Nie chcesz wydawać swojej 
gotówki na instalację? Nie ma 
problemu. Zaproponujemy Ci 
finansowanie Twojej instalacji: 

pożyczka, kredyt, leasing, 
dotacja. Pomożemy Ci wybrać 

najkorzystniejszą ofertę 
i wyręczymy Cię w spotkaniach 

w Zakładzie Energetycznym, 
bankach i urzędach.     

Montaż

Zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami, jesteśmy 

u Ciebie maksymalnie w 21 
dni po podpisaniu umowy. 

Wcześniej zamawiamy 
towar i przywozimy go do 

Ciebie (również w ustalonym 
terminie). Montaż trwa 
maksymalnie 2-5 DNI. 

Wykonują go certyfikowani 
monterzy z doświadczeniem 

i wysoką kulturą osobistą.

Monitoring
i serwis

Nasza obsługa nie kończy 
się na przysłowiowym 

„zamknięciu bramy” przez 
ekipę instalacyjną. Ciągle 

monitorujemy pracę 
Twojej instalacji, kiedy 

widzimy, że nie pracuje 
optymalnie (według 

standardów) wysyłamy 
ekipę serwisową.

2 3 4 5
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PEWNIE CHCESZ WIEDZIEĆ 
ILE TO WSZYSTKO 
KOSZTUJE?

Wszystko co dla Ciebie robimy 
na etapach 1-3 jest całkowicie bezpłatne 
i niezobowiązujące.
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CO OD NAS 
OTRZYMASZ?

Ofertę w trzech 
wariantach wraz 

z rekomendowaną 
przez nas instalacją.

Profesjonalnie 
wykonany projekt 

koncepcyjny Twojej 
instalacji w programie 

PV SOL.

Najkorzystniejszą 
propozycję 

finansowania instalacji, 
wybraną spośród 

wszystkich dostępnych 
na rynku.

Najszybszy na rynku 
czas od pierwszego 

kontaktu do realizacji, 
tzw. wskaźnik TTR.

Ciągły monitoring Twojej 
instalacji oraz obsługę 

posprzedażową.

17
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ZIMĄ JEST MNIEJ SŁOŃCA
NIŻ LATEM?

To nie problem! Możesz wtedy wykorzystać nadwyżki 
wyprodukowane latem, otrzymując prąd z elektrowni.

18

www.evoEnergy.pl
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MOŻEMY POMÓC 
ZORGANIZOWAĆ 
KREDYT/LEASING

Powiedz nam jakie rozwiązanie Cię 
interesuje, a my zajmiemy się wszystkimi 
formalnościami.

20

www.evoEnergy.pl

Możesz zapłacić 
gotówką

Możemy pomóc 
Ci zorganizować 

kredyt 

Skorzystaj 
z możliwości 

dofinansowania 
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Fotowoltaika jest bezobsługowa, tzn, że nie musisz 
dokonywać żadnych konserwacji, czyszczenia itd. 
Co nie oznacza, że po montażu zostawimy Cię 
samego z instalacją, u nas montaż nie kończy się 
na przysłowiowym zamknięciu bramy:

• zostanie Ci przydzielony dedykowany konsultant 
• bedziesz mógł w każdej chwili skontaktowac się z Nim  

i zgłosić swoje uwagi 
• będziemy monitorować On-Line działanie Twojej instalacji 
• jeżeli z jakiś względów jakieś parametry jej działania bedą odbiegać 

od nałożonego przez nas standardu, niezwłocznie przyślemy ekipę 
serwisową

CZY BĘDZIE 
POTRZEBNY SERWIS?

25
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OD TERAZ TWOJE 
ŻYCIE MOŻE STAĆ SIĘ 
LEPSZE, BO WYBIERASZ 
MĄDRZE. 

Dzięki oszczędności Twoje życie stanie 
się tak naprawdę dużo bogatsze.

Chroń środowisko, dbaj o swoje 
otoczenie i przy okazji popraw swoje 
finanse. 

22

www.evoEnergy.pl



2323



ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ
I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ

KONSULTACJĘ

evoEnergy Sp. z o.o.
ul. Długa 12 B
06-500 Mława

biuro@evoenergy.pl
www.evoEnergy.pl

Telefon firmowy:

   22 113 14 30


