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PGNIG OD POMOŻE FIRMOM W FOTOWOLTAICE
PGNiG Obrót Detaliczny oferuje usługę "Fotowoltaika dla ﬁrm". Obejmuje ona doradztwo dotyczące
doboru technologii, sposobów ﬁnansowania i przyłączenie instalacji solarnej do sieci - poinformowało
w poniedziałek PGNiG.
Spółka wyjaśniła, że oferta kierowana jest zarówno dla obecnych, jak i przyszłych klientów
biznesowych PGNiG Obrót Detaliczny. "Klienci, zainteresowani korzystaniem z energii słonecznej,
będą mogli liczyć między innymi na indywidualny dobór rozwiązania wraz z wymiarowaniem i
montażem instalacji fotowoltaicznej" - napisano w komunikacie.
Oferta ma być realizowana w modelu „pod klucz”. I - jak zapewniła spółka - na każdym etapie procesu
sprzedażowego i inwestycyjnego przedsiębiorca będzie miał wsparcie "opiekuna" ze strony PGNiG OD.
"Celem PGNiG jest komfort i zadowolenie klientów. Nowoczesne panele fotowoltaiczne dla ﬁrm to
wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom. Nie tylko gaz ziemny - pakiet rozwiązań energetycznych, które
proponujemy naszym klientom będzie coraz szerszy, w dodatku wszystko załatwić będzie można za
jednym razem i jak zwykle w jednym miejscu – podkreślił cytowany w komunikacie wiceprezes
zarządu PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak.
Z kolei szef PGNIG OD Henryk Mucha wyjaśnił, że gazowe spółki dążą do uzyskania synergii "w
obszarze uzupełniających dla gazu ziemnego rozwiązań energetycznych".
Z tego względu zdecydowaliśmy się na rozwój nowego produktu i promocję czystej energii słonecznej.
Pozyskanie do współpracy doświadczonych i sprawdzonych polskich partnerów pozwala nam na
oferowanie najlepszej jakości produktu oraz kompleksowej usługi – powiedział.
Za realizację instalacji fotowoltaicznej, przyłączenie jej do sieci elektroenergetycznej i uruchomienie
będzie odpowiedzialna Polska Korporacja Fotowoltaiczna, która jest dystrybutorem ﬁrmy Corab –
jednego z największych polskich producentów fotowoltaicznych systemów instalacyjnych. PGNIG OD,
spółka zależna PGNiG to lider sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce. Obsługuje blisko 7 mln
klientów, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców, wśród których są ﬁrmy różnej wielkości.
Spółka specjalizuje się w sprzedaży: gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego), energii
elektrycznej, sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG).

