Centrica Business Solutions Energiával kapcsolatos tervei finanszírozása

Áramvásárlási megállapodás (PPA)

Egy problémamentes megoldási lehetőség, amely hatékony
és tiszta, szolártechnológiával előállított energiát, valamint
azonnali megtakarítást biztosít vállalkozása számára
Mérőóra utáni PPA
A Centrica Business Solutions építi ki telephelyén a napelemes
rendszert. Ön egyszerűen csak a rendszer által megtermelt villamos
áramért fizet a szerződéses időtartama alatt – jellemzően a
közművek árszabásához viszonyítva alacsonyabb kWh áron.
A mérőóra utáni PPA keretén belül gyakorlatilag tőkebefektetés
nélkül jut szolártechnológiával előállított villamos áramhoz.
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A napelemes rendszeres PPA keretén belül
nincs szükség tőkeberuházásra, viszont
azonnali energiamegtakarítást eredményez

50%

Testre szabott szolártechnológiai megoldásunk a
rendszer méretétől és vállalkozása energiaszükségletétől függően energiafelhasználása akár
50%-át is kiválthatja, időnként még többet is

Mi az a PPA?
A Solar PPA egy olyan finanszírozási megállapodás, amely a
szerződés időtartamán belül fix áron biztosít szolártechnológiával
előállított villamos áramot olyan ügyfélnek, aki nem kíván vagy nem
képes tőkét fektetni napelemes rendszerbe.
A Centrica Business Solutions alakítja ki, tulajdonolja, működteti és
tartja karban a napelemes rendszert, Ön pedig biztosítja, hogy a
rendszer részeit telephelyén állíthassuk fel, valamint a PPA szerződés
időtartama alatt megvásárolja az így előállított villamos áramot.
Ez a pénzügyi megállapodás lehetővé teszi, hogy stabil és nagy
részben olcsó villamos áramot használhasson, amely így segít
csökkenteni a hálózati villamos áram esetleges piaci árváltozásának
hatását.

Mire szolgál a PPA?
•	Kis és nagy méretű napelemes rendszerek telepítéséhez

Ki profitálhat belőle?
•	Olyan vállalkozások, amelyek tőkebefektetés nélkül

szeretnének áttérni a szolártechnológia használatára

•	Olyan vállalkozások, amelyek pénzre szeretnék váltani
kihasználatlan területeiket, valamint csökkenteni
szeretnék energiaköltségeiket

Kockázat

Telepítés költsége
Eszköz elérhetősége
Eszköz teljesítménye

Centrica vagy
a finanszírozó
partner

•
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Anyagköltség
Telephely igény/használat
Tervezett üzemeltetés és karbantartás
Nem tervezett üzemeltetés és
karbantartás
Vis major

•
•

•	Olyan vállalkozások, amelyek rugalmasságukat és
Ön

energiaellátásuk biztonságát szeretnék javítani

Hogyan történik a finanszírozás?
•	A Centrica vagy egy finanszírozó partner által
•	Hitelbírálat szükséges

Szerződés időtartama
•	A szerződés általában 10–15 évre szól

•
•

Eszköz tulajdonjoga
•	Az eszközt a Centrica vagy a finanszírozó partner
birtokolja

•	Az eszköz tulajdonjoga a szerződés végén általában
átszáll Önre

•	Ezután a napelemes rendszer hátralévő élettartama

•

alatt teljes egészében Ön profitál a szolártechnológia
használatának előnyeiből
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