W dniu w którym
podpisujesz umowę,
instalacja zaczyna dla Ciebie
pracować! Jak to możliwe??
Obecnie na rynku wszyscy obserwujemy ogromne
zainteresowanie intalacjami fotowoltaicznymi.
Zabezpieczenie się przed rosnącymi cenami energii
elektrycznej czy bardzo atrakcyjna ulga podatkowa,
to tylko niektóre argumenty za tą inwestycją.
Wielu chętnych to niestety dłuższe oczekiwanie.
Podjęliście Państwo decyzję o zakupie instalacji i boicie
się o każdy stracony słoneczny dzień w oczekiwaniu
na montaż?
U nas nie ma powodu!
W Stilo Energy każdy dzień od podpisania umowy do
dnia zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego to
obniżenie ceny instalacji o wartość jej dziennej produkcji!
To tak jakby instalacja fotowoltaiczna od razu była
na dachu!

Promocja dotyczy umów podpisanych
od dnia 21.03 do 30.04.2019 roku

www.stiloenergy.pl

Regulamin promocji
„Korzystaj od zaraz”
1)

Promocja dotyczy umów zawartych przez Klientów indywidualnych.

2)

Promocja „Korzystaj od zaraz” zakłada przyznanie Klientowi rabatu o wartości (w złotych) dziennej produkcji jego instalacji fotowoltaicznej, udzielanego za każdy dzień upływający od dnia
podpisania „Umowy na zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej” do dnia zgłoszenia
instalacji PV przez Stilo Energy do właściwego Zakładu Energetycznego.

3)

Dzienna wartość produkcji energii elektrycznej wyliczana jest na podstawie średniomiesięcznej
prognozy produkcji prądu przez instalację zaprojektowaną indywidualnie dla klienta.

4)

Potwierdzeniem zgłoszenia instalacji przez Stilo Energy do zakładu energetycznego jest
potwierdzenie wysyłki mailowej (w przypadku zgłoszenia elektronicznego) lub potwierdzenia
nadania listu poleconego (w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej).

5)

Stilo Energy uwzględni przyznany rabat na fakturze końcowej.

6)

Promocja nie obowiązuje gdy:
Klient nie stosuje się do postanowień §4 Umowy określającego Obowiązki Zamawiającego,
Okres oczekiwania Stilo Energy na akceptację oferty ostatecznej przez Klienta jest dłuższy
niż 5 dni,
Klient więcej niż 3 razy nie zaakceptuje proponowanego mu przez Stilo Energy terminu
montażu,
Klient wstrzyma tok montaży instalacji na dłużej niż 7 dni.
Finansowanie inwestycji opiera się o ﬁnansowanie zewnętrzne tj. dotacje, w których termin
rozpatrzenia wniosków jest dłuższy niż 14 dni.

