
Szanowni Państwo,

Orange Energia to największy niezależny sprzedawca energii elektrycznej w Polsce – przez 6 lat naszej 
działalności na rynku sprzedaży energii pozyskaliśmy ponad 120 tys. Klientów indywidualnych i biznesowych. 
Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji i stabilnym partnerem zarówno dla naszych Klientów, jak i Partnerów 
Handlowych. Niedawno uruchomiliśmy sprzedaż nowego produktu, jakim są instalacje fotowoltaiczne wraz 
z ofertą typu prosumenckiego dla mikrowytwórców.

Najważniejszymi zaletami naszej nowej oferty fotowoltaicznej są:

 o  możliwość zawarcia przez Klienta umowy, na  podstawie której odzyska on 100% energii 
wyprodukowanej ze swojej instalacji;

 o  rozliczenie w modelu „100% energii wraca do Ciebie” (bilansowanie 1:1) możliwe jest w każdej 
grupie taryfowej dostępnej dla Klientów indywidualnych (G11, G12, G12w) – Klienci nie muszą 
zmieniać taryfy G11 na G12w – Orange Energia jako jedyny podmiot na rynku dysponuje taką 
ofertą;

 o  panele fotowoltaiczne i  falowniki najwyższej jakości od renomowanych producentów 
z rozpoznawalnymi na rynku markami (m.in. Sharp, Bauer, Longhi, Huawei, SolarEdge i inni);

 o  falowniki typu on-grid akceptowane przez wszystkich krajowych operatorów systemów 
dystrybucyjnych;

 o  finansowanie do 100% inwestycji Klienta za pomocą kredytu bankowego – bez wymogu 
jakiegokolwiek wkładu własnego Klienta;

 o  wygodny i uproszczony proces kredytowania – wniosek i decyzja kredytowa online, a przyznanie 
kredytu w ciągu kilku minut;

 o  już wkrótce zaoferujemy możliwość łączenia instalacji fotowoltaicznej z  aplikacjami  
pozwalającymi na monitorowanie produkcji energii przez Klienta.

Naszym Klientom oferujemy dostawę i profesjonalny montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej:

 o  przeanalizujemy możliwości techniczne i  wymagania Klienta, abo pomóc wybrać optymalne 
rozwiązanie;

 o  dokonamy wyceny instalacji, przeprowadzimy audyt i przygotujemy profesjonalny projekt techniczny;
 o  załatwimy wszystkie formalności niezbędne do wymiany obecnego licznika Klienta na  licznik 

dwukierunkowy i dokonamy zgłoszenia instalacji do OSD;
 o instalację u naszych Klientów wykona profesjonalna i doświadczona ekipa instalacyjna Orange;
 o  po  wykonaniu instalacji zaoferujemy profesjonalną obsługę posprzedażową – Orange gwarantuje 

swoim Klientom długoletnią współpracę i pełne wsparcie.

Z poważaniem

Zespół Orange Energia



Fotowoltaika 
od Orange
100% energii
dla Ciebie



Dlaczego fotowoltaika od Orange? 

Jesteśmy największym
alternatywnym sprzedawcą
energii w Polsce

Jesteśmy firmą
o ugruntowanej pozycji
i partnerem na lata

Korzystamy
z profesjonalnych
i doświadczonych
ekip instalacyjnych
Orange

Zapewniamy
wysoką jakość obsługi
posprzedażowej 

Oferujemy stabilność
i bezpieczeństwo instalacji,
gwarantowane marką
Orange

Fotowoltaika
od Orange



100% energii wraca do Ciebie
Energię, którą wyprodukujesz w słoneczne dni, możesz
w całości wykorzystać w dni pochmurne, nocą oraz zimą.

Co obejmuje 
nasza oferta?

Możliwość zawarcia umowy,
na podstawie której 100% energii
wraca do Ciebie – ile wyprodukujesz,
tyle odzyskujesz

Rozliczenie 1:1 w każdej grupie
taryfowej dostępnej dla Klientów
indywidualnych (G11, G12, G12w)

Zestawy fotowoltaiczne
najwyższej jakości

Finansowanie do 100% inwestycji –
brak wymogu wkładu własnego

Wygodny i uproszczony proces
kredytowania – wniosek i decyzja
kredytowa online



Masz pytania? Skontaktuj się ze swoim doradcą

Najlepszy sprzęt 
i gwarancja jakości instalacji

Jak przebiega instalacja 
fotowoltaiki od Orange?

Podczas spotkania 
doradca przeanalizuje 
możliwości techniczne 

i wymagania, aby pomóc 
Ci wybrać najlepsze 

rozwiązanie

Podpisz umowę 
i wpłać zaliczkę

Montaż i odbiór 
Twojej instalacji 
fotowoltaicznej

Załatwienie wszelkich 
formalności koniecznych 

do wymiany licznika
energii i uruchomienia

Twojej instalacji

Przedstawiciel techniczny 
Orange Energia

skontaktuje się z Tobą
w celu uzgodnienia 
terminu instalacji

Panele Sharp
NU-JC330

Wizualizacja przykładowych urządzeń

Falownik HUAWEI
SUN 2000

O szczegóły oferty dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych zapytaj doradcę w salonie Orange. Rozliczenie wyprodukowanej 
energii zgodne z mechanizmem „100% energii wraca do Ciebie” dostępne wyłącznie dla Klientów indywidualnych, którzy zawarli 
umowę kompleksową dla mikrowytwórców na warunkach oferty promocyjnej „Czysta energia ze słońca – Pakiet Komfort”. 
Szczegóły oferty znajdziesz w regulaminie dostępnym w wybranych salonach Orange.
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Panele i falowniki
renomowanych
producentów

Testowe uruchomienie
instalacji i zgłoszenie
do OSD

Gotowość do łączenia
z aplikacjami monitorującymi
produkcję energii

Dostawa i profesjonalny
montaż kompletnej
instalacji

Falowniki on-grid
akceptowane przez
polskich OSD


