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Energia przyszłości –  z Unima Energia
to już codzienność! Dlaczego? 

Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, dzięki której zapewnisz sobie niezależność 

energetyczną podczas rosnących cen prądu, a oszczędność zauważysz już na pierwszym 

rachunku za energię elektryczną! Koszty instalacji fotowoltaicznych spadają, ceny energii 

elektrycznej rosną, a dzięki licznym dotacjom i ulgom podatkowym postawienie na 

nowoczesne rozwiązania staje się dostępne dla każdego. 

Panele fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną w prąd, który jest 

wykorzystywany do zasilenia wszystkich urządzeń elektrycznych w Twoim domu, firmie czy

w rolnictwie. Fotowoltaika jest niewątpliwie najczystszą formą wytwarzania energii, a  

panele fotowoltaiczne, bez względu na ich moc, zawsze pracują bezgłośnie. Odchodzenie 

od konwencjonalnych źródeł energii jest nieuniknione, zwłaszcza ze względu na 

nieocenione korzyści dla środowiska – warto być częścią tej zmiany już teraz!

Energia ze słońca, 
która zasili Twoją 
przyszłość!

Z nami skorzystasz z 
największych dofinansowań 
i ulg podatkowych

Obniżysz koszty energii 
elektrycznej i eksploatacji 
prawie do zera

Będziesz korzystać z 
najczystszej energii

Zapewnisz sobie 
bezpieczną przyszłość i 
niezależność od rosnących 
cen energii

Komfort dzięki 
niezawodności, doskonałej 
wydajności oraz 
bezawaryjność paneli.

1
Do Ciebie należy pierwszy krok 

my zajmiemy się resztą!

3
Indywidualny doradca 

jest z Tobą na każdym etapie 

realizacji inwestycji w instalację 

fotowoltaiczną.

2
Kompleksowa usługa 

od doradztwa, indywidualnej 

wyceny i doboru rozwiązania, aż 

po pozyskanie dotacji i montaż 

instalacji.
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Dzięki naszym usługom z zakresu 

fotowoltaiki energia słoneczna jest 

najprostszą i najbardziej opłacalną energią 

do uzyskania. Dzięki zdobywanym przez 

nam dofinansowaniom i dotacjom w 

toku realizacji formalności cena zakupu i 

montażu instalacji fotowoltaicznych jest 

wyjątkowo atrakcyjna dla naszych 

Klientów. Fotowoltaika to wyjątkowo 

niezawodne rozwiązanie, bowiem panele 

charakteryzuje doskonała wydajność oraz 

bezawaryjność, dlatego ich montaż jest 

bardzo opłacalny.



Czysta energia?
Z nami to czysty zysk!

Czy wiesz, że…

Możesz skorzystać z ulgi podatkowej aż przez 6 lat do 53.000 zł na fotowoltaikę dla osób fizycznych? O szczegóły zapytaj 

swojego Doradcy Unima Energia!

Panele fotowoltaiczne, bez względu na ich moc, zawsze pracują bezgłośnie –  będziesz się cieszyć ciszą i darmową energią

ze słońca!

Zestaw fotowoltaiczny może być przyłączony do każdej instalacji elektrycznej budynku.  Fotowoltaika efektywnie działa 

również zimą i w mniej nasłonecznione dni.

Z Unima Energia możesz obniżyć rachunki za prąd o 90% - instalacja fotowoltaiczna to realne 

oszczędności, które zauważysz już przy pierwszym rachunku na energię elektryczną. To nowoczesne 

rozwiązanie, które gwarantuje najczystszą, ekologiczną energię. 

Co zyskujesz?
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atrakcyjna cena dzięki 
dofinansowaniom i dotacjom

niezależność od ciągle 
wzrastających cen energii 

elektrycznej

możliwość skorzystania 
z ulgi podatkowej

najczystsze źródło 
energii dla Twojej rodziny

Po zachodzie słońca, Twoje panele 

fotowoltaiczne nie produkują już 

energii. Teraz bezpłatnie czerpiesz 

z wyprodukowanych wcześniej 

nadwyżek, które Twoja instalacja 

oddała do sieci.

Godzina

18:18

Godzina

6:40

Twoja instalacja fotowoltaiczna 

zaczyna działać już o wschodzie 

słońca. Już w pierwszych 

godzinach dnia produkuje energię 

elektryczną, która pozwoli na 

przygotowanie np. porannej kawy 

oraz pozwoli nieprzerwanie działać 

wszystkim domowym sprzętom.

Instalacja fotowoltaiczna to realne oszczędności, 

które zauważysz już przy pierwszym rachunku na 

energię elektryczną.

Godzina

11:15

W ciągu dnia Twoja instalacja 

fotowoltaiczna działa najsprawniej! 

Produkuje nawet nadwyżki energii, 

które wrócą do Ciebie zawsze, 

kiedy będziesz ich potrzebować! 

Dobra energia
w Twoim domu



Obniż koszty i postaw na niezależność
Zbuduj korzystny wizerunek Twojego przedsiębiorstwa!

Czy wiesz, że…

Odnawialne Źródła Energii dla przedsiębiorcy to strzał w dziesiątkę – dzięki temu ma możliwość częściowego 

uniezależnienia się od dostawców prądu lub paliw i dyktowanych przez nich cen.

Teraz dzięki nowelizacji ustawy o OZE, firmy będą mogły prowadzić własne mikroinstalacje i mogą rozliczyć wprowadzone 

do sieci nadwyżki nieskonsumowanej energii w systemie opustów.

Inwestycja w fotowoltaikę posiada trzy najważniejsze cechy dla każdego przedsiębiorcy – pewność, 

bezpieczeństwo i gwarancję korzyści. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii do także ważny 

element wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa, który zostanie doceniony przez partnerów i 

klientów Twojego biznesu. Fotowoltaika dla biznesu to gwarancja niskich cen prądu, co znacząco 

obniża koszty każdego przedsiębiorstwa i pozytywnie wpływa na jego konkurencyjność. 

Unima Energia zapewni Twojej firmie wsparcie indywidualnego doradcy, który przygotuje pełną 

dokumentację aplikacyjną  o dofinansowanie, które obejmuje m.in: sporządzenie wniosku

o dofinansowanie, opracowanie studium wykonalności, , nadzór nad terminowym przygotowaniem

i skompletowaniem wszystkich niezbędnych załączników, złożenie kompletu dokumentów do 

właściwego Organu Udzielającego Dotacji oraz udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane przez 

instytucje. Unima Energia zapewni wszystkie materiały potrzebne do instalacji 

fotowoltaicznej, a nasi specjaliści wykonają sprawny montaż i podłączenie do sieci.

Darmowa energia – dwie drogi zysku

Twoje przedsiębiorstwo może generowany przez panele fotowoltaiczne 

prąd zużyć na dwa sposoby. Może wykorzystać je na własne, bieżące 

potrzeby, a po drugie -wyprodukowane nadwyżki prądu możesz 

sprzedać do sieci elektrycznej. Twoja firma może połączyć oba 

rozwiązania – oszczędzając i zarabiając!

Niezależność i bezpieczeństwo, jakie daje własna energia

Przedsiębiorca, który ma działającą instalację fotowoltaiczną, nie musi 

martwić się ograniczeniami w zakresie poboru energii narzucanymi przez 

zakłady energetyczne podczas przeciążenia sieci. Sam produkuje 

energię, którą zużywa! Oprócz powstrzymania ewentualnych strat 

spowodowanych niedoborem prądu, przedsiębiorca może jednocześnie 

zarobić na odsprzedaży energii.

Korzystny czas dla przedsiębiorców

Ostatni rok przyniósł korzystne zmiany dla przedsiębiorców – uchwalona 

przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE przewiduje rozszerzenie definicji 

prosumenta. To możliwość magazynowania nadwyżek wyprodukowanej 

energii w sieci, a następnie jej odbioru w okresach niższej produkcji. 

Wytwarzanie energii na własne potrzeby to mniejsze koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej - a to oznacza jeszcze szybszy zwrot 

inwestycji. Nowe zasady to także proste zasady rozliczenia, bez 

dodatkowych faktur czy rachunków.
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Zysk i ekologia
Postaw na czystą energię - siła słońca w Twoim gospodarstwie!

Czy wiesz, że…

Instalacja fotowoltaiczna dla rolnika jest o 25% tańsza! 

Rozliczasz się z podatku rolnego? Zgodnie z prawem 

możesz odliczyć 25% wartości inwestycji w Twoją instalację! 

(art. 13 Ustawy o podatku rolnym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 617)

Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana 

przez podatnika przechodzi na jego następców i może 

zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.

Prąd to bardzo często aż 20% całkowitych kosztów 

ponoszonych przez gospodarstwo rolne.

“AgroEnergia” to nowy program, dzięki któremu 

prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się 

o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu 

„AgroEnergia” opiewa na 200 milionów złotych. Budżet ten 

podzielony jest na dwie części, 120 mln zł będą stanowiły 

pożyczki, a 80 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie 

bezzwrotne, czyli dotacje.

Unima Energia zapewni Ci wsparcie 

indywidualnego doradcy, który przygotuje pełną 

dokumentację aplikacyjną  o dofinansowanie 

oraz zrealizuje wszelkie formalności dotyczące 

dotacji i ulg podatkowych. Unima Energia 

zapewni wszystkie materiały potrzebne do 

instalacji fotowoltaicznej, a nasi specjaliści 

wykonają sprawny montaż i podłączenie do sieci.

Fotowoltaika to nowoczesne rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej rolników, hodowców i 

gospodarstw rolnych. Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, z której Twoje gospodarstwo 

może korzystać cały rok! Prąd wytwarzany z promieni słonecznych zużywany jest na bieżące potrzeby, 

a produkowane nadwyżki są magazynowane w sieci energetycznej. Zgromadzone nadwyżki energii wrócą 

do Twojego gospodarstwa wieczorami oraz zimą, kiedy dzień jest krótszy, a produkcja drastycznie spada. 

Bezpieczeństwo i niezależność dla Twojego gospodarstwa

Instalacja fotowoltaiczna to doskonałe zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej. 

Oprócz powstrzymania ewentualnych strat spowodowanych niedoborem prądu, wytwarzanie 

energii na potrzeby własnego gospodarstwa to efektywna minimalizacja kosztów.
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Fotowoltaika – energia dla 
Twojego gospodarstwa 

przez cały rok!

Szybki zwrot z inwestycji i 
mniejsze koszty 

prowadzenia działalności

Kompleksowe pozyskanie 
dotacji

Zabezpieczenie przed 
wzrostem cen energii i 

niezależność.



Unima Energia to niezależna firma świadcząca usługi z zakresu 
sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz optymalizacji 
kosztów dystrybucji energii.


