


Gwarancja Totalna 
obejmuje wszystkie elementy 

instalacji wraz z montażem
realizowanym przez firmę 
Columbus Energy S.A.

Gwarancja Totalna



Co to jest fotowoltaika?

Wtedy zachodzi reakcja 
fizyczna dostarczająca 
darmową energię
elektryczną, z której 
korzystają  wszystkie 
urządzenia w Twoim domu.

Ta instalacja to fotowoltaika.
Montujemy ją najczęściej na dachu.

Promienie słoneczne padają na  
powierzchnię paneli 
fotowoltaicznych zrobionych 
z krzemu.
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Cały świat podąża w tym kierunku, żeby każdy dom
posiadał instalację odnawialnych źródeł energii, 
np. fotowoltaiki czyli energii elektrycznej ze słońca. 

W Niemczech ponad 1,5 MILIONA, 
a w Anglii i USA już ponad 1 MILION domów 
posiada instalację fotowoltaiczną. 

Portugalia w ostatnim roku przez 107 DNI
zasilała cały kraj z energii odnawialnej…

My zawsze ich gonimy ;)
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            Zawsze kiedy jest jasno nasza
     instalacja produkuje energię elektryczną.

       Elektrownia słoneczna jest bardzo prosta. Składa się  
z paneli, falownika (inwertera), zabezpieczeń  

elektrycznych, okablowania oraz licznika dwukierunkowego. 
Wszystko będzie działać kilkadziesiąt lat.

       Instalacja jest przyłączona do sieci energetycznej, 
do której możemy oddawać prąd i sobie go

odbierać dzięki prawu energetycznemu.
(nowa ustawa o OZE weszła w życie  od 01.07.2016) 

Jak to działa?
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Energia jest jak woda - wszystko, czego nie zużyjesz wpływa
do oceanu, którym jest sieć energetyczna. 

Zawsze, kiedy będziesz potrzebował odbierzesz bezpłatnie
z oceanu energetycznego 80% tego, co do niego wlałeś. 
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To  rozwiązanie uniezależnia każdego z nas od zmian cen energii. Takie bilansowanie gwarantuje nam ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, która weszła w życie 01.07.2016. 

Bilansowanie energii oznacza, że prąd którego 
nie zużywasz jak jesteś np. w pracy, przesyłasz do wielkiego 

magazynu energii, którym jest sieć energetyczna. 

 80% wróci 
do  Ciebie  za darmo. 
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A kiedy przyjdziesz z pracy...
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Masz dom?

Stowarzyszenie Instalatorów Polskich 

 OZE   pomaga im w całej Polsce!

Montaż trwa maksymalnie 2 DNI. 

  Wykonują go certyfikowani monterzy z doświadczeniem

    i wysoką kulturą osobistą.

Możesz mieć własną 
elektrownię fotowoltaiczną!

Masz dom?
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Dołącz do  
Świata Odnawialnych Źródeł Energii!

Stowarzyszenie Instalatorów Polskich 

 OZE   pomaga im w całej Polsce!

ŚwiatOZE.pl to codzienna dawka najciekawszych informacji, 
dzięki którym odnawialne źródła energii nie będą mieć 
przed Wami żadnych tajemnic.

Portal światOZE.pl to kompleksowe podejście do tematyki. 
Nasze poradniki dostarczają niezbędnych i praktycznych 
informacji o ekologicznych źródłach energii.

www.facebook.com/SwiatOZE
www.swiatoze.pl
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Czy to się opłaca?

Średnia wartość rynkowa instalacji składającej się
z 16 PANELI TO 15-25 TYSIĘCY ZŁOTYCH. 
Można ją kupić za gotówkę albo w kredycie 
bankowym, ale wtedy oszczędności pojawią się 
za kilka, a nawet kilkanaście lat, ponieważ 
raty kredytu są tak duże. 

... dlatego
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... jest abonament
elastyczny!
ABONAMENT ELASTYCZNY 
to umowa na miarę Twoich potrzeb 
i OSZCZĘDNOŚCI z wyprodukowanego
prądu wraz z elastycznym finansowaniem. 



Tak, to się opłaca!
W abonamencie elastycznym. 

To stały abonament na własną instalację fotowoltaiczną trwający dokładnie tyle ile chcesz 
– składające się na niego panele fotowoltaiczne Full Mono Black  mają gwarancję uzysku aż 25 LAT!
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Abonament Elastyczny dopasowany
do Twoich potrzeb, abyś mógł oszczędzać
już od pierwszego dnia!

W tak PROSTY sposób możesz mieć od razu na swoim dachu
działający doskonale SPRZĘT O WARTOŚCI 
kilkudziesięciu tysięcy ZŁOTYCH, 
który będzie spłacał się sam! 

WYBRANY CZAS I SPOSÓB FINANSOWANIA
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Kiedy masz ABONAMENT na instalację  
fotowoltaiczną i koszty energii elektrycznej  

rosną, Ty OSZCZĘDZASZ coraz więcej!

DOBIERAMY  tak, aby 
uzyskiwana OSZCZĘDNOŚĆ  
mogła byc wyższa nić roczny 

rachunek za prąd.

Panele monokrystaliczne Full Black 
w ofercie standardowej 
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To tak jak
abonament na 
telefon czy 
telewizję. 

Każdy z nas korzysta codziennie z nowoczesnej 
technologii, np. telefonu komórkowego. 
Nie płacimy za drogi sprzęt, tylko za abonament, 
który pozwala nam być w sieci i jest aktywny 
każdego dnia!

Abonament na słońce działa tak samo.
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Jaka jest trwałość
paneli fotowoltaicznych?

Instalacja fotowoltaiczna jest BEZOBSŁUGOWA.  
Sama się czyści podczas deszczu, a powierzchnia
panelu jest ze szkła hartowanego odpornego na grad. 
ŻYWOTNOŚĆ paneli fotowoltaicznych przewiduje się
na minimum 25-35 LAT.
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Abonament jest FAIR.

Pierwszy ABONAMENT zaczyna się po zainstalowaniu.

Płacisz dopiero, kiedy OSZCZĘDZASZ! 

Instalacja o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych przechodzi na 
TWOJĄ własność bez dodatkowych opłat i dokumentów
po zakończeniu ABONAMENTU.
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Abonament jest elastyczny
 – dostosowany do Twojego 
zapotrzebowania 
na energię elektryczną.
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Wybieram abonament ponieważ...

Jestem
niezależnyJestem

EKO

Lubię
oszczędzać 



Doświadczeni EKSPERCI ENERGETYCZNI sprawdzają
BEZPŁATNIE Twoje zapotrzebowanie na energię. 

 można mieć instalację każdej wielkości!
Dzięki elastycznemu

 
abonamentowi!

ABONAMENT można PRZEPISAĆ na kogoś innego,
np. kiedy sprzedajesz dom. Nowy właściciel 

przejmujący obowiązki dotychczasowego 
może PRZEJĄĆ elektrownię wraz 

z kontynuacją SPŁATY abonamentu.



Od DZISIAJ nie potrzebujesz DOTACJI, 
żeby instalacja fotowoltaiczna się OPŁACAŁA.

Abonament na instalację fotowoltaiczną!

Ciesz się oszczędnością!
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Realizacja COLUMBUS ENERGY S.A. (3,5 kWp)

Realizacja COLUMBUS ENERGY S.A. (4,64 kWp)

Realizacja COLUMBUS ENERGY S.A. (8,12 kWp) 

Realizacja COLUMBUS ENERGY S.A. (2 kWp) Realizacja COLUMBUS ENERGY S.A. (16,24 kWp) 



Zdjęcia wykorzystane w Elemntarzu są własnością Columbus Energy S.A.
i prezentują zrealizowane instalacje fotowoltaiczne na terenie całej Polski.

Dowiedz się więcej o oszczędnej energii, 
która chroni nasze środowisko!

Redakcja portalu Świat OZE
tel: 570 800 644
redakcja@swiatoze.pl
www.swiatoze.pl

Odnawialne źródła energii bez tajemnic


