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1Dohoda o využití plochy
Základem pro Váš smluvní fotovoltaický systém je smlouva o užívání plochy. 
Ta obsahuje individuálně sjednané podmínky, které umožňují užívání plochy 
pro udržitelnou výrobu el. energie. Smlouva je sjednána např. formou pachtu, 
nebo je možné i odkoupení plochy. Na základě podepsání smlouvy následují 
další kroky ke smluvnímu projektu.

Finanční plus 
pro nevýnosné plochy
Vyrábíme solární elektřinu na plochách, které jsou pro Vás jinak nevýnosné. 
Těžte z této finanční výhody a vydělejte na nevyužitých, neatraktivních plochách.

Fotovoltaický systém 
bez nákladů:
Poté co bylo dohodnuto užívaní 
plochy, se můžete v klidu opřít, 
neboť všechny náklady od plánování 
až po realizaci fotovoltaického 
systému nese společnost  
Sun Contracting.

Po uvedení do provozu nadále 
zajišťujeme údržbu a servis.  
Vám nevznikají žádné náklady  
ani výdaje na instalaci smluvní 
solární elektrárny. 
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Odběr solární elektřiny
Po uvedení do provozu vyrábí fotovoltaický systém udržitelnou elektřinu, 
kterou můžete přímo odebírat, pokud budete chtít. Sami rozhodnete, 
kolik vlastní spotřeby chcete/byste chtěli/můžete pokrýt fotovoltaickým 
systémem. Nechcete solární elektřinu sami odebírat? To není problém, 
protože přímý odběr není nutností.

Instalace fotovoltaického systému
Fotovoltaický systém plánujeme s ohledem na veškeré stavební předpisy. 
Jak při projektování, tak i u komponentů a při realizaci instalace dbáme 
na co nejvyšší kvalitu, abychom zajistili provoz s co nejnižší potřebou údržby 
a zamezili výpadkům dodávek elektřiny. Současně neseme všechny náklady. 
To se týká také udržby a servisu fotovoltaického systému během celé 
doby provozu. 



Vhodé plochy:
Střechy a fasády od 500 m²,  
betonové a asfaltové plochy od 
1 000 m², volné plochy od 10 000 m²

Nabízíme také řešení  
pro parkoviště, brownfieldy  
a střechy vyžadující sanaci!

Střechy Zastavěné plochy Volné plochy

 plocha od 500 m²
 statická únosnost
 minimální zastínění
 ve vlastnictví

 plocha od 1 000 m²
 vhodné pro brownfieldy
 záruka trvalého využití
 možnost připojení

 k distribuční síti

 plochy od 10 000 m²
 orientace na východ, jih, západ
 nízká kvalita půdy

 zemědělských ploch
 možnost připojení k distribuční síti

Příklady: Příklady: Příklady:

komerční budovy, haly, školy, 
zemědělské budovy, kasárny apod.

parkoviště, betonové plochy, skladové 
prostory, skládky, štěrkové plochy, 
zastřešení, plochy při okrajích  
vozovek apod.

louky, pozemky ležící ladem apod.

Vaše finanční plusNáš smluvní FV systémVaše střešní plocha
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2 1. Zaslání dotazu

2. Individuální poradenství

3. Smlouva o užití plochy

4. Plánování a simulace výnosu

5. Instalace a montáž

6. Dodávka solární elektřiny

Krok za krokem  
k Photovoltaic Contracting

Kontakt:
SKUPINA SUN CONTRACTING
E-mail: anfrage@sun-contracting.com
CH/LI: +41 4455 10040
DE: +49 8541 949993 0
AT: +43 1997 4179
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