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Warszawa, 14.10.2020

LEASING INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNEJ    
Z SUMĄ OPŁAT 104,6%

ZALETY LEASINGU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu pozwalają na ekonomiczną i ekologiczną produkcję 
energii elektrycznej. Rozwiązanie to zapewnia zwrot części lub nawet całości kosztów za wykorzy-
stanie energii elektrycznej, nie szkodząc przy tym środowisku. Instalacja fotowoltaiczna montowana 
na dachu budynku składa się z konstrukcji dostosowanej do kąta nachylenia dachu oraz jego 
pokrycia.  W trosce o Klientów, profesjonalni dostawcy wykonują audyt, aby ocenić możliwości 
techniczne montażu modułów fotowoltaicznych oraz inwertera. 

FINANSOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Przygotowaliśmy wyjątkową ofertę na finansowanie leasingiem operacyjnym instalacji fotowolta-
icznej instalowanej na dachu. Promocja dla Klientów PKO Leasing została przygotowana wspólnie z 
dostawcą Columbus Energy oraz GoBiznes.

• suma opłat 104,6%

• 48 miesięcy okresu finansowania

• panele fotowoltaiczne z instalacją już od 39 000 PLN netto

• możliwość odliczenia do 100% podatku VAT z tytułu umowy leasingu

• równe raty leasingu przez cały okres umowy

• maksymalna kwota finansowania instalacji to aż 250 000 PLN netto

Jeśli jesteś zainteresowany promocją, zapytaj o szczegóły swojego doradcę PKO Leasing   
lub wypełnij formularz - oddzwonimy.

PKO LEASING S.A.
Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku 
Polskiego – największej instytucji finan-
sowej 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 -  zapomnij o czasowych 
ograniczeniach dostępu do prądu w 
Twojej firmie

Promocja trwa od 01.10.2020 do odwołania.

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.


