
Ušetřete za energii a ohřev vody
Sestava S-POWER MAXI

Fotovoltaický systém S-Power MAXI vám zajistí nezávislost. Získanou sluneční energii využijete 
na chod spotřebičů v domácnosti. Přebytky jsou ukládány do kvalitních akumulátorů Pylontech 
LiFePO4 a uloženou energii můžete využít, když nesvítí slunce. Nemusíte se obávat výpadku proudu 
– systém v takové situaci funguje jako záložní zdroj elektrické energie pro případ výpadku.

Hlavní výhody S-Power MAXI

   Vlastní energie k dispozici, i když nesvítí 
slunce

   Nižší účty za elektřinu

   Garance dotace Nová zelená úsporám

   Energie i při výpadku proudu

   Jednoduchá instalace

ZAJISTÍME  

DOTACI 
A UŠETŘÍME VÁM 

75 000 
Kč

CENA PRO VÁS
118 000 Kč
V případě zájmu umožníme 
financování na splátky.

DOTACE
75 000 Kč
Nová zelená úsporám C3.5

CELKOVÁ CENA
193 000 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Výhodná dotace ve výši 75 tisíc korun pokryje přes 40 procent celkové investice.



Specifikace sestavy MAXI

Celkový výkon: 2,28 kWp
Roční výroba: 2 100–2 400 kWh
Roční úspora: 6 500 Kč*
Způsob řešení přebytků: ukládání do akumulátoru
Složení sestavy:

• 6 panelů EXE SOLAR 380 Wp
•  Hybridní střídač GoodWe GW3648D-ES s funkcí 

záložního zdroje
•  Akumulátory – lithiové baterie Pylontech US3000B; 

3,6 kWh LiFePO4

* Při průměrné ceně elektřiny 4 Kč/kWh

Sestavu rádi upravíme na základě vašich potřeb!

GARANTUJEME  

ZÍSKÁNÍ  
DOTACE

VÍME, JAK NA TO

ZÁRUKY

   Garantujeme získání dotace – v opačném případě ji sami zaplatíme

  Zrealizujeme vše na klíč a bez starostí – od získání dotace po instalaci

   Garantujeme funkčnost – za dobu, po kterou zařízení nefunguje, vám zaplatíme ušlý zisk

  Prodej přebytků elektřiny s produktem Bonus S-Power – ve spolupráci s Bohemia Energy

  Zprostředkujeme financování na splátky – v případě potřeby

   Náš technik vás navštíví v místě instalace – kdekoli v ČR

   Poskytneme záruční i pozáruční servis – výměnou kus za kus

   25 let záruka na výkon fotovoltaických panelů

   15 let na mechanické části fotovoltaických panelů

   10 let na akumulátory

   5 let na střídače GoodWe

   3 roky na práci

  2 roky na ostatní komponenty 

S-Power Energies, s.r.o.

Průmyslová 313 
252 17  TACHLOVICE

Tel: +420 222 701 258

E-mail: info@s-power.cz

Více informací naleznete na www.s-power.cz


