
Włącz ekoprąd
ze słońca!
Oszczędzaj nawet 92% 
na rachunkach za prąd
dzięki instalacji paneli
fotowoltaicznych
od EN2 Fotowoltaika

www.en2.pl

PROMOCJA

Rachunki za energię elektryczną niższe 
nawet o 92% 
Szybki zwrot z inwestycji

Zabezpieczenie przed podwyżkami cen energii

Niezależność energetyczna

Produkcja energii na własne potrzeby

System opustów. Energia wraca do Ciebie.
Darmowe magazynowanie. 
5000 złotych dotacji na instalacje 
fotowoltaiczne

Ulga inwestycyjna w PIT do 53 000 złotych

Instalacja fotowoltaiczna podnosi wartość 
nieruchomości

Fotowoltaika to szereg
wymiernych korzyści

MONTAŻ   
NA TERENIE
CAŁEJ POLSKI

Bezpłatny pomiar i wycena
Marek Sieradzki, Doradca Klienta
606-203-103
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Włącz Ekoprąd
i odbierz RABAT 1000 zł.
Włącz mądre oszczędzanie 

Bądź EKO i nie płać za 
paliwo. Dodaj do instalacji 
ładowarkę samochodową

Rozbuduj swoją instalację
o magazyn energii. Zdobądź 
niezależność energetyczną

Dodaj pakiet gwarancyjny
EN2 PREMIUM na 7/10/15 lat 

W EN2 Fotowoltaika specjalizujemy się w projektowaniu, 
montażu i serwisie instalacji fotowoltaicznych, zapewniając 
kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu 
inwestycyjnego - od wstępnej oceny i projektu elektrowni 
słonecznej, aż po przyłączenie do sieci i opiekę serwisową
w trakcie eksploatacji. Używamy wyłącznie sprzętu wysokiej 
jakości, z gwarancją nawet do 25 lat. W Polsce 
uruchomiliśmy już ponad 1000 elektrowni słonecznych. 

Naszą ofertę uzupełniają audyty i analiza procesów 
energetycznych, a także optymalizacja kosztów zakupu 
energii elektrycznej. Każdy projekt instalacji „szyjemy na 
miarę”, dążąc do osiągania jak najwyższych oszczędności
dla naszych klientów. 

Promocja „Włącz Ekoprąd i odbierz RABAT 1000 zł”
to oferta czasowa od EN2 Fotowoltaika – lidera jakości 
instalacji fotowoltaicznych w Polsce, dedykowana  
mieszkańcom powiatu grodziskiego, legionowskiego 
i wołomińskiego, realizowana w ramach programu 
wspierania rozwoju fotowoltaiki pośród mieszkańców 
podwarszawskich gmin i powiatów. 
 
W EN2 Fotowoltaika wiemy, jak ważne jest wspieranie 
lokalnych społeczności. Jako firma będąca partnerem 
Legii Warszawa, szczególnie mocno chcemy wspierać 
rozwój instalacji fotowoltaicznych w naszym regionie. 
Dlatego właśnie, specjalnie dla mieszkańców wybranych 
powiatów, związanych z klubem Mistrza Polski, 
którego jesteśmy patronem, przygotowaliśmy promocyjną 
ofertę na Fotowoltaikę z RABATEM 1000 zł.
 
W ramach oferty „Włącz Ekoprąd i odbierz RABAT 1000 zł” 
oferujemy najwydajniejsze technologie, najdłuższe 
gwarancje oraz wyłącznie uznane marki: SolarEdge, 
Q-Cells, Astronergy oraz SunPower. 

Moduły Inwerter Konstrukcja

Do każdej instalacji zrealizowanej
w ramach programu, dołączamy
w prezencie personalizowaną 
koszulkę Legii Warszawa. Jesteśmy partnerem Legii Warszawa

ODBIERZ PREZENT


