Η Pvtech αποτελεί μέλος του Aleo Power Network και
είναι η πρώτη εταιρία στην Αχαΐα που επιλέχθηκε για τη
συμμετοχή της στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της Aleo
(θυγατρική εταιρία της Bosch).
Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή ερώτηση μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να περάσετε από
τα γραφεία μας ή και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
μας, όπου θα δείτε και δείγμα
από τα έργα μας.
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Στρέψου στον Ήλιο με
φωτοβολταϊκά στη
στέγη σου
Σίγουρο, αφορολόγητο
εισόδημα έως 650
€/μήνα για 25 έτη
100% χρηματοδότηση
και χωρίς προσημείωση
Νέες
Μειωμένες
Τιμές !!!!!!!

Στρέψου στον Ήλιο.
Βάλε και εσύ φωτοβολταϊκά στο σπίτι σου, την
πολυκατοικία σου ή την επιχείρησή σου.
Με το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά σε στέγες, δώματα,
στέγαστρα, σκίαστρα, αποθήκες και γκαράζ κάθε οικιακός
καταναλωτής και κάθε μικρή επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να
τοποθετήσει φωτοβολταϊκά στο σπίτι, στην πολυκατοικία ή στο
κατάστημά και να πουλάει όλη την παραγόμενη ενέργεια στη
ΔΕΗ για 25 χρόνια σε πολύ προνομιακή τιμή αφορολόγητα, ώστε
να εξασφαλίσει απόσβεση του κεφαλαίου σε 5 περίπου έτη με
20% ετήσια απόδοση!!!
Η PVtech με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον κάθε επενδυτή
αναλαμβάνει να σας προσφέρει τη βέλτιστη λύση ανάλογα με το
διαθέσιμο χώρο και ανάλογα με το διαθέσιμο κεφάλαιο.
Μη διστάσετε να μας επισκεφτείτε
ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για
να σας προσφέρουμε μια
πρώτη εκτίμηση και να σας
λύσουμε κάθε απορία.

Χρήσιμες Πληροφορίες
1.1 kW στην περιοχή μας μπορεί
να παράγει περίπου 1350 kWh
ετησίως. Κάθε kWh πωλείται
προς 0.55 €,
εξασφαλίζοντας έσοδα
περίπου 750 €. Το κόστος
για 1kW φωτοβολταϊκά
είναι περίπου 3.500
έως 5.000 €.
2.Η ΔΕΗ υπογράφει συμβόλαιο
για την αγορά όλης της παραγόμενης
ενέργειας για 25 χρόνια με την τιμή να αυξάνεται ετησίως με
βάση τον πληθωρισμό.
3.Τα φωτοβολταϊκά δεν έχουν ανάγκη για συντήρηση και
παρέχονται εγγυήσεις για την απόδοσή τους για 25 έτη.
4.Όλο το εισόδημα είναι καθαρό. Δεν υπάρχει φορολόγηση.
5.Οι διαδικασίες για την εγκατάσταση είναι απλές και
γρήγορες.
6.Βοηθάνε να μειωθεί η θερμοκρασία του σπιτιού, αφού
προσφέρουν σκίαση.
7.Τοποθετούνται σε δώμα, στέγη, στέγαστρα, σκίαστρα,
γκαράζ και αποθήκες, αρκεί να είναι νόμιμα.
8.Δεν απαιτείται η ίδρυση εταιρίας ούτε η έναρξη
επαγγέλματος στην εφορία ούτε η εγγραφή στο ταμείο των
ελεύθερων επαγγελματιών. Έτσι, είναι εύκολο για τον κάθε
ιδιώτη να γίνει παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς
περαιτέρω διαδικασίες και κόστη.

