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Finančný zisk  
z nevyužívanej plochy
Solárnu energiu vyrábame na plochách, ktoré inak nevytvárajú žiadny príjem.  
Profitujte z týchto finančných výhod a premeňte nevyužité a neatraktívne plochy na peniaze.

Fotovoltické systémy  
bez námahy:
Po uzavretí dohody o užívaní plochy si 
môžete jednoducho sadnúť a relaxovať, 
pretože všetky náklady na plánovanie 
a realizáciu fotovoltického systému 
preberá spoločnosť Sun Contracting.

Po spustení prevádzky sa postaráme 
o údržbu a servis. S inštaláciou 
zmluvného systému nemáte žiadne 
náklady ani námahu. 

Dohoda o užívaní plochy
Základom pre Váš Photovoltaic Contracting je zmluva o užívaní plochy. V nej sú 
zakotvené individuálne body, ktoré umožňujú využívanie plochy na udržateľnú 
výrobu energie formou prenájmu, alebo jej zakúpenia. Na základe podpísanej zmluvy 
sa uskutočňujú všetky ďalšie kroky v súvislosti s realizáciou contracting projektu. 
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2Nechajte si namontovať fotovoltický systém

Postaráme sa o plánovanie fotovoltického systému s prihliadnutím na 
všetky požiadavky stavebného zákona. Vsádzame na najvyššiu možnú 
kvalitu konštrukcie, komponentov a inštalácie, aby sme zaručili prevádzku 
nenáročnú na údržbu a predišli výpadkom prúdu. Náklady znášame výhradne 
my. To platí aj pre údržbu a servis systému počas celej jeho prevádzky.

Využívanie solárnej energie
Fotovoltický systém po uvedení do prevádzky vyrába udržateľnú elektrickú 
energiu, ktorú môžete aj priamo využívať - ak si to želáte. Rozhodnete sa sami, 
do akej miery môžete a chcete pokryť svoje potreby elektriny prostredníctvom 
fotovoltického systému. Nechcete využívať solárnu elektrinu?  
Žiadny problém, pretože vlastné využívanie elektriny nie je nevyhnutné.



Vhodné plochy:
Strechy a fasády od 500 m2, 
vybetónované a vyasfaltované  
plochy od 1.000 m2, voľné plochy  
od 10.000 m2.

Ponúkame riešenia aj pre parkoviská, 
plochy určené na konverziu a strechy, 
ktoré potrebujú renováciu!

Strechy Zastavané plochy Voľné plochy

 povrch od 500 m²
 vhodná statika
 pokiaľ možno bez zatienenia
 vo vlastníctve

 veľkosť od 1.000 m²
 plochy vhodné na konverziu 
 možnosť pripojenia do siete
 možnosť dlhodobého užívania

 veľkosť od 10.000 m²
 orientácia na východ, juh, západ
 poľnohospodárska pôda 

 s nízkou kvalitou
 možnosť pripojenia do siete

Príklady: Príklady: Príklady:

Komerčné budovy, haly, školy, 
hospodárske budovy, kasárne, atď. 

Parkoviská, vybetónované plochy, 
skládky, štrkoviská, strechy s presahom, 
okraje pozemných komunikácií, atď. 

Lúky, nekultivovaná pôda, atď.

Váš finančný výnosNáš contractingVaša strecha
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2 1. Nadviazanie kontaktu

2. Osobná konzultácia

3. Zmluva o užívaní plochy

4. Plánovanie projektu  
a simulácia výnosov

5. Inštalácia a montáž

6. Dodávky solárnej elektriny

Krok za krokom k Vášmu  
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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