FOTOVOLTAIKA
ZA KORUNU

0 Kč

šetříte peníze

bez starostí

vstupních investic

a životní prostředí

o administrativu a provoz

ČEZ ESCO ve spolupráci se společností SGEF ze Skupiny KB
vám přináší možnost instalace fotovoltaické elektrárny zdarma.
Co můžete očekávat?
■

Díky unikátnímu řešení, vyvinutému ve spolupráci ČEZ ESCO a SGEF, nepotřebujete k instalaci
fotovoltaiky žádný vstupní kapitál. Investovat tak můžete do rozvoje své firmy.

■

ČEZ ESCO vám nainstaluje fotovoltaickou elektrárnu, ale vy budete platit jen za odebranou elektřinu.

■

ČEZ ESCO vše provede na klíč, včetně následného provozu a servisu.

■

Elektřina z fotovoltaiky je levnější než ze sítě.

■

■
■

Cena odebírané elektřiny je fixovaná po celou dobu kontraktu a není závislá na tržním vývoji
cen elektřiny.
Prodej nespotřebované energie („přetoky“) je odečten z ceny kontraktu.
Po uplynutí doby kontraktu se elektrárna stane vaším majetkem za cenu 1 Kč.
Můžete si ji ale koupit i dříve.

■

Produkt je vhodný pro objekty s odběrem elektřiny 200 MWh/rok a více.

■

Garance na vý kon solárních panelů je typicky nad 80 % po 25 letech.

■

Fotovoltaická elektrárna má životnost delší než 30 let.

■

Elektrárna s vý konem 100 kWp uspoří ročně 47 tun CO2.

■

Na produkt je aktuálně možné čerpat dotaci z Národního plánu obnovy ve výši až 35 %,
která se promítne do snížení ceny odebírané energie. Vyřízení dotace je součástí balíčku řešení
a pro vás neznamená žádnou administrativní zátěž.
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Jaká fotovoltaika je pro vás vhodná?
Fotovoltaika za 1 Kč
ČEZ ESCO provozuje elektrárnu 15 let. Následně ji odprodá zákazníkovi za 1 Kč. Podmínkou je odběr
minimálního množství elektřiny. V ceně elektřiny je zahrnuta výměna střídače a veškerý servis. Cena
zelené elektřiny se pohybuje v rozmezí od 2 900 do 3 900 Kč/MWh v závislosti na velikosti fotovoltaiky.
V případě využití dotace je cena 1 900 až 2 700 Kč/MWh.
Fotovoltaika za 1 Kč s individuálními podmínkami
Tato forma je vhodná pro větší projekty. ČEZ ESCO provozuje elektrárnu v rozmezí 15 až 25 let
s následným odprodejem za 1 Kč. Můžete si vyjednat individuální délku kontraktu nebo odkupní
cenu fotovoltaiky.

Schéma toků elektřiny při zapojení fotovoltaiky v areálu









Kolik uspoříte odběrem vlastní zelené elektřiny
na jedné megawatthodině?
Poznámky k porovnání úspory:
1) Ceny ze sítě jsou platné k červnu 2022.




 

2) Uvedené ceny elektřiny z fotovoltaiky
jsou bez dotace. Při zohlednění dotace
bude úspora významně vyšší.

 







 





 

 


Více informací naleznete na www.spolecneudrzitelne.cz nebo kontaktujte svého bankovního poradce.
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