Provozování FVE a související služby

Nabídka pro výrobce elektřiny

Provozování FVE
a související služby
Hledáte zkušeného partnera, který zajistí provozování
vaší fotovoltaické elektrárny? Chcete mít zajištěnu
nadstandardní cenu za výkup elektrické energie a zároveň
výhodnou cenu za její spotřebu? Požadujete vstřícné
jednání a osobní přístup?
…pak máme službu přímo pro vás!

Provozování FVE a související služby



Popis služby
Cílem každého majitele fotovoltaické elektrárny je dosáhnout maximální produkce elektrické energie
a zajistit bezpečný a spolehlivý provoz výrobny. Díky službě Provozování FVE máte možnost svěřit vaši
fotovoltaickou elektrárnu do rukou spolehlivého partnera. Veškerou starost o udržení bezchybného
provozu a údržbu vaší FVE přenechte naší společnosti.
Základní přehled služeb:
 centrální dispečink, pohotovostní služby v daném regionu,
 pravidelné údržby zařízení včetně revizí dle požadavků výrobce a platné legislativy,
 termovizní kontroly,
 hlášení dle platné legislativy (OTE, PDS atd.), reporting a vyhodnocení výroby,
 sjednání pojištění majetku a vzniklých ztrát, komunikace s pojišťovnou při řešení pojistné události,
 ostatní služby: sekání a údržba plochy FVE, mytí fotovoltaických panelů, pult centrální ochrany,
 provedení technického auditu včetně termovizního měření.
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Výhody pro zákazníka

Jsme spolehlivým a stabilním partnerem. Každý náš zákazník od nás může očekávat osobní přístup
a férové jednání. Společnost E.ON Energie, a.s., momentálně vykupuje elektřinu z obnovitelných
zdrojů jako obchodník s elektřinou a dále jako povinně vykupující na svém distribučním území.
Svým zákazníkům E.ON dodává více než dvacet procent elektřiny vyrobené výhradně z obnovitelných
zdrojů (OZE) a je jedničkou na trhu ve výkupu této elektřiny v České republice.

	Nadstandardní cena za výkup

Garantujeme vyšší cenu za výkup v kombinaci se „Zeleným bonusem“ oproti standardním
výkupním cenám.
	Výhodná cena za spotřebu

Nabízíme speciální produkt s nastavením individuální ceny, která je nižší než standardní ceníková cena.
	Osobní přístup

Svým zákazníkům nabízíme nadstandardní služby a individuální přístup. Portál Samofakturace nabízí
veškeré poradenství a péči na jednom místě a k dispozici je také specializované call centrum.

Kontakt
LUMEN Servisní s.r.o.
Martin Novák
M: +420 602 255 693
T: +420 387 018 111
E: martin.novak@lumen.cz
www.lumenservisni.cz

E.ON Energie, a.s.
Marek Chaloupka
T: +420 387 865 958
M: +420 739 688 761
E: marek.chaloupka@eon.cz
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