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για το µέλλον µας

Η ExelGroup, και το Πανελλαδικό ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Συνεργατών της,

ExelSolar σας παρέχουν:



Φωτοβολταϊκά πλαίσια µε υψηλές αποδόσεις σε ανταγωνιστικές τιµές



Συστήµατα στήριξης για κάθε είδους στέγη



Προσχεδιασµένες λύσεις για κάθε εξειδικευµένη ανάγκη



Ασφαλή και γρήγορη τοποθέτηση



Εγγύηση 10 ετών για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και τους αντιστροφείς τάσεως (inverters) και 20 ετών για τα
συστήµατα στήριξης



Πιστοποιηµένα προϊόντα από την TUV Rheinland και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης



Συνεργασίες µε τραπεζικά ιδρύµατα για την παροχή χρηµατοδοτικών λύσεων προσαρµοσµένων στις δυνατότητες
του κάθε πελάτη

Μια από τις µεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις σε ένα υπερσύγχρονο βιοκλιµατικό εργοστάσιο στο Κιλκίς

Το πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτηµένων
συνεργατών της ExelGroup, ExelSolar, παρέχει
άµεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη µε συνεχή και
αξιόπιστη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της
πώλησης αλλά και µετά από αυτή.

www.exelgroup.gr

info@exelgroup.gr

Θεσσαλονίκη: T: +30 2310 722536 F: +30 2310 710051 | Κιλκίς: T: +30 23410 72206 F: +30 23410 71526
Αθήνα: T: +30 210 6410860 F: +30 210 6410404

Ποιοι είµαστε
H energize δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας που βασίζεται
στην οικολογία και φιλοδοξεί να συµβάλει στην ανάπτυξη των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στη χώρα µας.
Εσείς προσφέρετε απλά το κτήµα σας ή την ταράτσα σας ή τη στέγη σας
στον ήλιο και απολαµβάνετε µηνιαίο εισόδηµα.
Τώρα αποφασίστε να υποβάλουµε αίτηση στη ?ΕΗ, χωρίς καµία
καθυστέρηση!
- η energize έχει τους καταλληλότερους συνεργάτες
- εσείς χρειάζεστε µόνο την energize
- το κατάλληλο νοµικό πλαίσιο υπάρχει και πρέπει να το εκµεταλλευτούµε
τώρα!
H energize περιλαµβάνεται στον κατάλογο µελετητών-εγκαταστατών και
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα προµήθειας και
εγκατάστασης φωτοβολτα κών συστηµάτων, ο οποίος τηρείται µε ευθύνη
του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (Α.Μ. 425)

Ποιες είναι οι υπηρεσίες µας:
• Εκπόνηση απαραίτητων µελετών
• Πρόταση µέσω βέλτιστου σχεδιασµού, του κατάλληλου
φωτοβολταϊκού συστήµατος, µε γνώµονα τη µέγιστη
εξασφαλισµένη απόδοση και την εγγυηµένη καλή λειτουργία
• Ανάληψη όλων των απαραίτητων διαδικασιών αδειοδότησης
του έργου, έως και την τελική σύνδεση του συστήµατος µε το
δίκτυο της ∆ΕΗ.
• ∆υνατότητα χρηµατοδότησης 100% της αξίας του έργου (ακόµη
και των εξόδων σύνδεσης), µέσω συνεργαζόµενων τραπεζών
• Προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού και κατασκευή του
έργου σύµφωνα µε τις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές
• Εγκατάσταση και παράδοση του συστήµατος σε πλήρη
λειτουργία και ανάληψη τεχνικής υποστήριξης, παρακολούθησης
και συντήρησής του

Ελ.Βενιζέλου 38 - Ελευσίνα T.K.: 19200
Tηλ. Κέντρο: 2121006416 Fax: 2110138867

www.energize.gr

company@energize.gr

