
Fotovoltaika 
Contracting



1Dogovor o rabi površine
Osnovo za Vašo Fotovoltaiko Contracting predstavlja pogodba o rabi površine. 
V njej so pogodbeno določene posamezne ključne točke, ki omogočajo rabo 
površine za trajnostno proizvodnjo energije. Lahko gre za najem ali za nakup 
te površine. Vsi nadaljnji koraki vezani na Contracting projekt se nato izvajajo 
na podlagi podpisane pogodbe.

Finančni plus  
za neproduktivne površine.
Sončno energijo proizvajamo na območjih, ki vam sicer ne bi prinesla nobenega dohodka.  
Izkoristite to finančno prednost in Vaše neizkoriščene, neprivlačne površine naredite donosne.

Fotovoltaični sistemi  
brez stroškov:
Po sklenjenem dogovoru o rabi 
površine se lahko sprostite,  
saj Sun Contracting nosi stroške 
celotnega načrtovanja in izvedbe 
fotovoltaičnega sistema.

Tudi po zagonu skrbimo za 
vzdrževanje in servisiranje.  
Izgradnja Contracting sistema  
za Vas ne predstavlja nobenih 
stroškov ali drugih obremenitev.



3
2Postavitev fotovoltaičnega sistema

Pri načrtovanju fotovoltaičnega sistema upoštevamo vse zahteve gradbene 
zakonodaje. Pri tem se osredotočamo na najvišjo možno kakovost zasnove, 
sestavnih delov in namestitve, z namenom zagotavljanja brezhibnega 
delovanja s čim manj vzdrževanja in preprečitve izpada električne energije. 
Stroške v celoti krijemo mi. To velja tudi za vzdrževanje in servisiranje 
sistema v celotnem obdobju njegovega delovanja.

Oskrba s sončno energijo
Po zagonu fotovoltaični sistem proizvaja trajnostno električno energijo,  
ki jo lahko po želji tudi neposredno uporabljate. Sami se odločite v kolikšni 
meri hočete/morete/želite pokriti lastne potrebe po električni energiji prek 
fotovoltaičnega sistema. Ne želite uporabljati sončne energije? Tudi prav, 
saj uporaba električne energije na kraju samem ni nujna.



Primerne površine:
strehe in fasade od 500 m², 
betonirane in asfaltirane površine od 
1.000 m², odprti prostori od 10.000 m²

Ponujamo tudi rešitve za parkirišča, 
konverzijske površine in za strehe,  
ki so potrebne prenove!

Strešne površine Zatesnjene površine Odprti prostori

 od 500 m² površine
 izpolnjene morajo biti 

 statične zahteve
 po možnosti brez senčenja
 podani podatki o lastništvu

 od 1.000 m² površine
 idealno za konverzijske površine
 možnost priključitve na omrežje
 dana je trajna uporabnost

 od 10.000 m² površine
 orientacija vzhod, jug, zahod
 kmetijska zemljišča z nizko 

 kakovostjo tal
 možnost priključitve na omrežje

Primeri: Primeri: Primeri:

poslovne stavbe, dvorane, šole,
kmetijska poslopja, vojašnice itd.

parkirišča, betonirane površine, 
odlagališča odpadkov, gramozne 
površine, nadstreški za letala, 
obcestne površine itd.

travniki, zemljišča v prahi itd.

Vaš finančni plusNaš ContractingVaša strešna površina
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2 1. Vzpostavitev stika

2. Posvetovanje

3. Pogodba o rabi površine

4. Načrtovanje projekta  
in simulacija donosa

5. Namestitev in montaža

6. Dobava električne energije iz sonca

Korak za korakom do Vaše fotovoltaične 
pogodbe – Fotovoltaika 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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