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Warszawa, 22.02.2021

INSTALACJA 
FOTOWOLTAICZNA 
OD HYMON FOTOWOLTAIKA
Z LEASINGIEM 101%

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Zmniejsz rachunki za prąd i jednocześnie chroń środowisko! Wybierz instalację fotowoltaiczną 
i produkuj  prąd przy użyciu darmowej energii słonecznej przez cały rok. To nie tylko wygodne 
rozwiązanie, ale również oszczędności finansowe w comiesięcznych rachunkach i brak emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery.

ZALETY LEASINGU  INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Przygotowaliśmy wyjątkową ofertę na finansowanie leasingiem operacyjnym instalacji 
fotowoltaicznej montowanej na dachu. Promocja dla klientów PKO Leasing została przygotowana 
wspólnie z naszym partnerem Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. w zakresie dostarczania instalacji 
fotowoltaicznych.

• suma opłat 101%

• okres leasingu 48 lub 60 miesięcy

• panele fotowoltaiczne z instalacją już od 39 000 PLN netto

• wpłata własna od 15% przy 60 miesiącach fnansowania

• podatek VAT naliczony od rat leasingowych w 100 % odliczany od podatku należnego

• równe raty leasingu przez cały okres umowy

• maksymalna kwota finansowania instalacji to aż 250 000 PLN netto

Jeśli jesteś zainteresowany promocją wyślij formularz online na stronie www.pkoleasing.pl
lub zapytaj o szczegóły Twojego Doradcę PKO Leasing.

PKO LEASING
Należy do Grupy Kapitałowej PKO 
Banku Polskiego – największej instytucji 
finansowej w Polsce. Zapewnia szeroką 
sieć sprzedaży, mobilnych Doradców 
i oferuje najwyższy poziom obsługi. 
Wykorzystuje doświadczenie, potencjał 
i znajomość rynku, tak by zawsze 
przygotowywać atrakcyjną i konkurencyjną 
ofertę dla swojego Klienta.

DLACZEGO WARTO  
WYBRAĆ PANELE   
FOTOWOLTAICZNE?

• OSZCZĘDNOŚĆ – mniejsze rachunki za 
energię elektryczną w firmie 

• ENERGIA PRZEZ CAŁY ROK - 
możliwość odsprzedaży nadwyżki 
energetycznej, którą można odebrać 
w miesiącach o mniejszym natężeniu 
promieniowania słonecznego 

• OCHRONA ŚRODOWISKA – 
bezemisyjne pozyskiwanie energii  
ze słońca 

• NIEZALEŻNOŚĆ - wzrost cen energii 
elektrycznej przestanie Ciebie dotyczyć

Promocja trwa do 31.12.2021 lub do wyczerpania zapasów 
paneli fotowoltaicznych u dostawcy.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 
66 i następnych kodeksu cywilnego.
Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od akceptacji 
transakcji przez PKO Leasing S.A.

https://www.pkoleasing.pl/lpk/instalacja-fotowoltaiczna-od-hymon-fotowoltaika-z-leasingiem-101/

