
Wyprodukowano na papierze ekologicznym z rekomendacji 
Stowarzyszenia 

WYBIERZ INSTALACJĘ 
FOTOWOLTAICZNĄ

ESOLEO 
I PŁAĆ MNIEJ 
ZA PRĄD!



 Dlaczego fotowoltaika? 
Zamontuj instalację fotowoltaiczną np. na dachu swojego domu lub 

w ogrodzie, płać nawet o 95% niższe rachunki za prąd1 i oszczędzaj 

przez przynajmniej kilkanaście lat.

Fotowoltaika produkuje prąd z energii słonecznej. W słoneczne dni może 

wyprodukować więcej energii, niż będziesz jej zużywał. Nadwyżka jest 

wysyłana do elektrowni, a 80% tej energii dostaniesz z powrotem, gdy 

będzie potrzebna – np. w nocy czy w zimie. To wszystko będzie się dziać 

bez Twojego udziału2.

Dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej sami będziecie produkowali prąd,  

a podwyżkami cen energii nie będzie trzeba się już przejmować.

 To się opłaca! Nawet 100 000 zł oszczędności! 

Czy wiesz, że jeżeli posiadasz dom i płacisz miesięcznie za prąd 

ok. 250 zł, to korzystając z własnej instalacji fotowoltaicznej przez 

przynajmniej kilkanaście lat, możesz zaoszczędzić nawet 100 000 zł3!

Skorzystaj z 5000 zł dotacji z rządowego programu Mój Prąd 

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

przeznaczonej na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 

10 kWp4. Dodatkowo możesz skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej 

dla osób fizycznych5. 

Możesz teraz nie wydać nawet złotówki! Jeśli zdecydujesz się na 

kredyt, pomożemy Ci z formalnościami. Rata kredytu może być 

mniejsza od rachunku za prąd6!

1. Rachunek będzie niższy przy założeniu, że zapotrzebowanie na energię elektryczną konsumenta nie zwiększy się po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej. Przy prawidłowo 
dobranej mocy instalacji konsument, korzystając z instalacji fotowoltaicznej na podstawie umowy kompleksowej, płaci tylko: składnik stały stawki sieciowej, opłatę przejściową, 
akcyzę za energię odebraną z sieci oraz abonament. 

2. Na mocy Ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1524), prosument posiadający instalację fotowol-
taiczną o mocy do 10 kWp może odbierać 80% energii elektrycznej wysłanej przez siebie do sieci jako nadwyżkę produkcji nad zużyciem w danym roku.

3. Wyliczenie dla okresu 236 miesięcy przy założeniach, że roczna inflacja cen energii elektrycznej w tym okresie wyniesie 5%, a cena energii elektrycznej na taryfie G wynosi na 
dzień sporządzenia ulotki 650 zł za 1 MWh oraz przy założeniu, że konsument wybierze instalację o przykładowej wartości 25 tys. zł, otrzyma 5000 zł dotacji z programu Mój Prąd 
oraz uzyska ulgę termomodernizacyjną w wysokości 3400 zł przy progu podatkowym 17%.

4. Zasady udzielania dotacji z rządowego programu Mój Prąd określa Regulamin Programu Mój Prąd.
5. Na mocy Ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018 poz. 2246).
6. Wysokość raty kredytu uzależniona od kwoty kredytu, okresu kredytowania i stopy oprocentowania i ewentualnej wcześniejszej spłaty.



 Jak płacić mniej za prąd? 
    6 prostych kroków z ESOLEO
    do posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej

NIE ZWLEKAJ!
W TYM ROKU 

5000 ZŁ 
DOTACJI + ULGA

Darmowa konsultacja
Przyjdź do punktu Plusa i Cyfrowego Polsatu lub zadzwoń na infolinię 

222 136 222. Udzielimy Ci darmowej konsultacji, jak płacić mniej za prąd7.

Bezpłatny audyt
Nasz ekspert przyjedzie do Twojego domu, przeprowadzi bezpłatny audyt, 

dokona pomiarów dla przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej i jej 

wyceny. Nasz ekspert z przyjemnością odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Umowa i finansowanie
Na kolejnym spotkaniu możesz już podpisać umowę, pomożemy Ci 

w uzyskaniu kredytu i z wszystkimi pozostałymi formalnościami, bez 

wychodzenia z domu. Załatwimy wszystko za Ciebie.

Szybki montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
Nasi instalatorzy przeprowadzą montaż w 1-3 dni. Następnie złożymy 

w Twoim imieniu zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu 

Dystrybucji. W ciągu 30 dni zostanie wymieniony licznik energii elektrycznej 

na dwukierunkowy, a Twoja instalacja będzie mogła produkować prąd.

5000 zł dotacji dla Ciebie i ulga podatkowa
Wypełnimy i wyślemy za Ciebie wniosek o dotację, aby otrzymać 5000 zł 

z rządowego programu Mój Prąd. Dodatkowo możesz również skorzystać 

z ulgi termomodernizacyjnej.

Opieka serwisowa i gwarancyjna na lata
Nasi eksperci będą do Twojej dyspozycji, a Tobie pozostanie cieszyć się 

z niższych rachunków przez przynajmniej kilkanaście lat. 

7. Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Polkomtel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – właściciel marki PLUS, są agentami Alledo Sp. z o. o., właściciela marki 
ESOLEO oferującej instalacje fotowoltaiczne.



Więcej informacji na: esoleo.pl, cyfrowypolsat.pl i plus.pl 
oraz pod numerem telefonu: 222 136 222

 Dlaczego instalacja fotowoltaiczna ESOLEO? 
ESOLEO to marka firmy Alledo Sp. z o. o., należąca do Grupy Cyfrowy Polsat, która 

od 25 lat oferuje kompleksowe usługi multimedialne zaprojektowane z myślą o całej 

rodzinie: płatną telewizję w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej, 

usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi transmisji danych oraz dostęp do 

szerokopasmowego Internetu, w tym głównie w technologii LTE, a od niedawna 5G.

Wprowadzamy teraz wyjątkową ofertę instalacji fotowoltaicznych ESOLEO, by nasi 

Klienci mogli płacić niższe rachunki za prąd i zadbać o czyste powietrze dla swoich 

rodzin i przyszłych pokoleń.

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie w zakresie instalacji fotowoltaicznych obejmujące:

 Wysoka efektywność i bezpieczeństwo 

Podstawowe elementy instalacji ESOLEO, czyli falownik i moduły fotowoltaiczne, 

pochodzą od wiodących, światowych producentów.

8. Ochrony ubezpieczeniowej udziela UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przez 3 lata w zakresie Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk dla nowych instalacji fotowoltaicznych ESOLEO 
u Klientów indywidualnych – Użytkowników/Właścicieli. Przedmiotem ubezpieczenia jest instalacja fotowoltaiczna wraz z kosztem montażu o mocach od 3,2 kW do 9,99 kW, montowana na 
dachu lub posesji Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) wskazanych w par. 7 OWU, które klient dostaje wraz z umową zakupu.

Ultrawydajne moduły fotowoltaiczne 
uznanej marki TALESUN

• 25 lat gwarancji producenta na 
produktywność,

• serwis gwarancyjny obsługiwany 
bezpośrednio przez ESOLEO.

Bezpieczny i niezawodny 
falownik HUAWEI

• dzięki zaawansowanej technologii 
AFCI wykrywa i błyskawicznie 
eliminuje zagrożenie pożarem 
wywołane łukiem elektrycznym.

szybki montaż 
i najwyższej jakości 

komponenty

 ubezpieczenie 
od wszelkich ryzyk 
na 3 lata w cenie8

 Internet LTE od Plusa 
do monitoringu 

na 3 lata w cenie

15 lat 
wsparcia 

technicznego

Nasze instalacje są całkowicie bezpieczne, bezobsługowe i będą działać przez przynajmniej 

kilkanaście lat.


