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SZUKASZ 
OSZCZĘDNOŚCI 
W SWOJEJ FIRMIE? 



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

Jakie korzyści 
daje instalacja 
paneli fotowoltaicznych?

oszczędności – rachunki za energię 
elektryczną mniejsze nawet do 90%
redukcja kosztów inwestycji – możliwość 
odliczenia pełnego VATu 
oprawa efektywności energetycznej 
przedsiębiorstwa
status prosumenta – zmiana regulacji 
prawnych przedsiębiorcy
niezależność od zewnętrznych dostawców 
energii elektrycznej
zwrot inwestycji w ciągu 5-6 lat
korzystny leasing – rata leasingu zbliżona 
do tej za opłaty za energię elektryczną
amortyzacja w wysokości 10% – czyli tak 
jak inne urządzenia firmowe
niskie koszty eksploatacji
ekologia – poszanowanie środowiska 
dzięki redukcji emisji CO2
wygoda i bezobsługowość – monitoring 
instalacji online
optymalizacja oraz zrównoważona 
produkcja energii – przedsiębiorca 
ma podgląd na bieżące zużycie 
i zapotrzebowanie na energię elektryczną

Jakie są formy
wsparcia lub obniżenia 
kosztów inwestycji?

Leasing – skorzystaj z leasingu i nie przepłacaj. 
Rata zbliżona do wysokosci opłaty za energię 
elektryczną

Inwestycja jest kosztem firmy – możliwość 
odliczenia pełnego VATu na poziomie 23%

Instalacja fotowoltaiczna podlega 
amortyzacji w wysokości 10%
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Analiza opłacalności

Od 6 roku już tylko zarabiasz



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

Kim jesteśmy?

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?

Jesteśmy autoryzowanym partnerem:

indywidualne podejście – każdy system 
fotowoltaiczny jest przeliczony dla danej 
lokalizacji, wysokości budynku, układu 
modułów w kierunku azymutu i na 
maksymalne obciążenie wiatru czy śniegu 

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

Wydzierżawimy działki 
pod instalacje 

fotowoltaiczne!

Skontaktuj się z nami:

www.lioneg.pl 
biuro@lioneg.pl 

665-569-526

NASZE PRZYKŁADOWE
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ODKRYJ INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I ZYSKAJ:

oszczędność ekologia niezależność 
od podwyżek

gwarancja 
niezawodności
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