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Inwestycja w panele
fotowoltaiczne zwraca się
średnio w ciągu 6 lat
i pozwala zaoszczędzić
nawet do 90% na
rachunkach za prąd
oraz zredukować
negatywny wpływ
na środowisko naturalne.

Jakie korzyści daje
instalacja paneli
fotowoltaicznych?
duże oszczędności – koszty rachunków
energetycznych niższe nawet o 90%
ulgi w podatku rolnym – można odliczyć
nawet do 25%
wzrost wartości nieruchomości i całego
gospodarstwa
ochrona środowiska – wykorzystywanie
energii ze źródeł odnawialnych

NASZE
PRZYKŁADOWE
INSTALACJE

50kW

uniezależnienie się od zewnętrznych
dostawców energii elektrycznej
zmniejszenie ryzyka awarii przez odciążenie
istniejącej sieci elektroenergetycznej
25-letnia gwarancja wydajności
bezobsługowe działanie systemu
– monitoring instalacji online

Nasze panele
fotowoltaiczne
to kompleksowe
rozwiązanie,
które pozwoli
zaoszczędzić pieniądze,
uniezależnić się
od podwyżek cen energii
elektrycznej oraz
zredukować negatywny
wpływ na środowisko.
80kW

NASZE
PRZYKŁADOWE
INSTALACJE

50kW

Jakie są formy
wsparcia
i dofinansowania?

Analiza opłacalności
800 000 zł
600 000 zł

Wydzierżawimy działki
pod instalacje
fotowoltaiczne!

400 000 zł
możliwości finansowania inwestycji

200 000 zł

– leasing lub pożyczka

0 zł

dotacje na OZE dla rolników – AGROENERGIA

-200 000 zł

ulga w podatku rolnym
10

Lion Energy Group Sp. z o.o. jako jedna
z pierwszych spółek w Polsce zajmuje się
fotowoltaiką, czyli gałęzią Odnawialnych Źródeł
Energii (OZE).
Od 2013 dostarczamy naszym klientom
kompleksowych rozwiązań energetycznych.

Dlaczego Lion Energy Group?
indywidualne podejście – każdy system
fotowoltaiczny jest przeliczony dla danej
lokalizacji, wysokości budynku, układu
modułów w kierunku azymutu
na maksymalne obciążenie wiatru jak i śniegu
Sporządzanie Kart Informacyjnych
Przedsięwzięcia oraz raportów
środowiskowych przy budowie i rozbudowie
obiektów inwentarskich oraz innych
opracowań z zakresu ochrony środowiska
(pozwoleń zintegrowanych, emisyjnych, opłat
za korzystanie ze środowiska,

40kW

1

Kim jesteśmy?

20

Stopa zwrotu dla instalacji 50 kW

25 lat

instalacje do 50 kW nie wymagają pozwoleń
administracyjnych.

Skontaktuj się z nami:

www.lioneg.pl
biuro@lioneg.pl
665-569-526

odpowiedzialność – wszelkie procedury
formalno-prawne są po naszej stronie
kompleksowe przygotowanie koncepcji
– od wstępnej analizy po realizację
kompetencje – inwestycję wyceniamy
w zależności od systemu montażowego
niezawodność – tworzymy instalacje
fotowoltaiczne, które są objęte 25-letnią
gwarancją wydajności
doświadczenie – wybudowaliśmy ponad
400 instalacji w całej Polsce o jednostkowej
mocy 20-50 kW

Jesteśmy
autoryzowanym partnerem:

