
Fotowoltaika 
dla biznesu .

Columbus Energy S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

w Krakowie, KRS: 0000373608 NIP: 949-26-31-54BDO: 000258633
REGON: 241811803, kapitał zakładowy: 129.982.198,50 zł



mocy w instalacjach 
fotowoltaicznych

298 MW
w polskim rynku 
fotowoltaicznym

28% UDZIAŁU 

wykwalifikowana 
kadra specjalistów

3329 OSÓB
montażowych, w tym 
50 ekip wewnętrznych

330 EKIP

instalacji 
fotowoltaicznych
w całym kraju

43 500
mocy w portfelach 
inwestycyjnych farm 
fotowoltaicznych

6 245 MW

columbus .
najczęściej wybierany dostawca 
fotowoltaiki w Polsce



Columbus
dla biznesu.

Power Lease 
Agreement
Koncesjonowana produkcja energii 
elektrycznej bezpośrednio w miejscu 
produkcji

72 MW
mocy w instalacjach 
biznesowych 
i farmach PV.

Ładowarki do 
elektryków
Prywatne i ogólnodostępne stacje 
do ładowania wraz z systemem IT 
od Nexity

Farmy fotowoltaiczne
Energia z farm fotowoltaicznych trafi do 
biznesu i infrastruktury do ładowania 
samochodów elektrycznych dzięki 
usłudze Prąd jak Powietrze.

Fotowoltaika
dla małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw w całej Polsce.
Dla każdego :)

Rewolucjonizujemy rynek 
energetyczny usługą Prąd 
jak Powietrze z 
bilansowaniem 1:1 
i tokenizacją energii



Rozwiązania 
dla... Innowacyjne rozwiązania

dla budynków produkcyjnych 
i biurowych. 

BIZNESU

Zmieniamy polską energetykę
dla Waszego zdrowia 
i bezpieczeństwa.

ŚRODOWISKA

Fotowoltaika dla gospodarstwa, 
farmy PV na nieużytkach.

ROLNIKA

Fotowoltaika, pompy ciepła, 
magazyny energii 

RODZINY



Fotowoltaika dla biznesu
– dlaczego warto?

01 Instalacja fotowoltaiczna produkuje darmową energię 
ze słońca. To, jak dużo przedsiębiorstwo zaoszczędzi, 
zależy od wielkości instalacji. Podstawowym 
warunkiem jest dobór instalacji pod zapotrzebowanie 
energetyczne. Dobrze dobrana instalacja to nawet 60% 
taniej za 1 MWh

Inwestycja w fotowoltaikę to decyzja w niezależność 
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca, który ma działającą 
instalację fotowoltaiczną sam produkuje energię, którą 
zużywa. Oprócz uniknięcia ewentualnych strat 
spowodowanych niedoborem prądu, przedsiębiorca 
może zyskać na odsprzedaży energii.

Prąd ze słońca jest energią czystą, podczas jego 
produkcji nie dochodzi do emisji CO2. To również 
sprawia, że świadome firmy, które dbają o swój dobry 
wizerunek inwestują w odnawialne źródła energii, takie 
jak fotowoltaika.

OSZCZĘDNOŚĆ

NIEZALEŻNOŚĆ

EKOLOGIA

02

03



audyt i dopasowanie 
mocy instalacji do 
zapotrzebowania

montaż 
instalacji

podpisanie
umowy

zgłoszenie
 mikroinstalacji

Columbus Care – opieka 
posprzedażowa i 

monitoring rachunków

gwarancja na 10 lat

Kompleksowa obsługa
na każdym etapie współpracy .



Zawsze kiedy jest jasno, Twoja instalacja fotowoltaiczna 
produkuje energię elektryczną.

Elektrownia słoneczna jest bardzo prosta. 
Składa się z paneli, falownika, (inwetera) i zabezpieczeń 
elektrycznych, okablowania i licznika dwukierunkowego. 
Wszystko będzie działać kilkadziesiąt lat.

Instalacja jest przyłączona do sieci energetycznej, 
do której Twoja firma może oddawać prąd.

Fotowoltaika dla biznesu
– jak to działa?
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Gwarancja rozszerzona 
10-letnia . 
Zyskujesz

Pewność ciągłej produkcji przez 10 lat            Gwarancja producencka                            Gwarancja rozszerzona do 10 lat
Szybki i profesjonalny serwis
Stałe wsparcie ekspertów

Gwarancja na wykonanie                                                      2 lata                                                           10 lat
usługi montażu  

Gwarancja na inwerter                                                         min. 10 lat                                                    10 lat
(falownik) 

Gwarancja na panele                                                            15 lat                                                           15 lat  
fotowoltaiczne MWT

Gwarancja na zabezpieczenia                                               5 lat                                                            10 lat

Gwarancja na okablowanie                                                   2 lata                                                          10 lat

Gwarancja na zewnętrzny moduł Wi-Fi                                 5 lat                                                            10 lat

Gwarancja na system montażowy                                        10 lat                                                          10 lat

Gwarancja na uzysk                                                              30 lat                                                          30 lat
 
Serwis Door to Door                                                              2 lata                                                         10 lat



Nexity to przedsięwzięcie, które zrewolucjonizuje pojęcie „dostępu 
do własnej energii”. Zaczynając od elektromobilności i zarządzania 
ładowaniem własnego pojazdu elektrycznego, po zarządzanie 
przesyłem energii między domami, gospodarstwami rolnymi, 
firmami, farmami fotowoltaicznymi i infrastrukturą e-mobility.

doświadczenia
w elektromobilności

+ 8 lat

gwarantująca dostęp 
do stacji ładowania różnych
operatorów

aplikacja

stacji ładowania dostępnych 
w ramach roamingu

+ 100 000

Nexity.



Dziękuję 
za uwagę.

Zapraszam do kontaktu:

Wojciech Gawroński
tel. 725 400 637 
wojciech.gawronski@columbusenergy.pl 


