
inna firma

inna firma

Porównaj oferty:

Wiarygodność firmy:

Jak długo działa na rynku?

Jaki jest kapitał zakładowy?

Czy figuruje w Rejestrze Dłużników?

Czy informacje o niej są łatwo dostepne  

w internecie?

Ile wykonanych instalacji na swoim  

koncie posiada firma?

Czy prezentuje własne realizacje?

ponad 5 lat

112 027 198,50 zł (stan na 2020 r.)

nie

tak

ponad 38 tysięcy (stan na  1Q2021 r.)

tak

Kompleksowość usługi:

Czy firma przeprowadza szczegółowe 

audyty?

tak

Czy zapewnia bezpieczeństwo pożarowe 

instalacji fotowoltaicznych?

Czy wykonuje indywidualne audyty?

Czy zgłasza instalację do Zakładu  

Energetycznego?

Czy stosuje dodatkowe zabezpieczenia 

przeciwpożarowe?

Czy pomaga w uzyskaniu dotacji?

Czy oferuje obsługę posprzedażową?

Jak długo działa na rynku?

tak

tak

tak:

tak

tak, Columbus Care

skrzynki zabezpieczające AC/DC  

z fabrycznie wdubowanymi złączami, nie 

wymagające stosowania dodatkowych 

złączy MC4

stickery samogaszące „Columbus Safe” 

sposowane w skrzynkach zabezpiecza-

jacych DC 
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Logistyka, montaż i serwis:

Technologia i zabezpieczenia:

Czy firma zapewnia ciągłość dostaw 

komponentów?

Panele w jakiej technologii oferuje firma?

tak

monokrystaliczne Sunport MWT 

HALF-CUT PERC 370Wp

Czy firma posiada dobrze 
rozbudowanie zaplecze 
magazynowe?

Czy oferuje ogniwa HALF-CUT?

Czy firma realizuje serwis w całym kraju?

Czy stosuje przyjazne dla środowiska 

panele?

Ile ekip montażowych posiada firma?

Jaką wydajność modułu oferuje?

Jaki inwerter oferuje?

Czy stosuje technologie zabezpieczające 

przed korozją?

Czy istnieje mozliwość dokupienia  

dodatkowych paneli w przyszłości?

Czy firma oferuje inne produkty prócz 

fotowoltaiki?

Czy firma, oprócz fotowoltaiki, inwestuje i 

rozwija nowoczesne technologie?

Czy firma dba o estetykę instalacji?

tak

tak

tak

tak; pompy ciepła, magazyny energii, 

ładowarki samochodów elektrycznych

tak; np. inwestycja w perowskity (Saule 

Techlonogies)

tak

tak, bez zawartości ołowiu

tak, miedziana warstwa zabezpieczająca

niezawodny inwerter marki Solis,  

zarówno 1 jak i 3 fazowy, testowany  

w fabryce, Top 1 w Wielkiej Brytanii

330 ekip

20,6%

tak:

standard montażowy Columbus

panele Full Black 

technologia MWT - bez busbarów

certyfikowane ekipy montażowe

indywidualny projekt instalacji i audyt

czarna listwa biodegradowalna 



gwarancja producenta Gwarancja Totalna

inna firma

Gwarancja minimum 10 lat:

Notatki:

Montaż instalacji

Inwerter

Panele fotowoltaiczne

Zabezpieczenia

Okablowanie

Zewnętrzny moduł Wi-Fi

System montażowy

Sprawność paneli fotowoltaicznych

Serwis DOOR TO DOOR

2 lata

10 lat

15 lat

2 lata

2 lata

2 lata

10 lat

25 lat

2 lata

15 lat

15 lat

15 lat

15 lat

15 lat

15 lat

15 lat

30 lat

15 lat


