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Columbus Energy S.A. jest firmą oferującą kompleksowe usługi  

w zakresie implementacji rozwiązań fotowoltaicznych. 

Obsługujemy klientów indywidualnych i biznesowych. 

Koordynujemy całokształt procesu wdrażania nowej metody 

pozyskiwania energii - począwszy od przygotowania projektu, 

poprzez pozyskanie środków na jego sfinansowanie, na 

zakupie i montażu urządzeń kończąc. 

WPROWADZENIE 
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Firma rozpoczęła działalność jako jedna z pierwszych na rynku 

polskiej fotowoltaiki - jeszcze przed wejściem w życie ustawy  

o odnawialnych źródłach energii. Dzięki temu udało nam się 

pozyskać już około 2500 klientów - tym samym, startując 

z pozycji pionierów rynku, w krótkim okresie staliśmy się  

jego liderami.  

PIONIERZY RYNKU 
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Nasze kluczowe atuty to doświadczenie oraz rozwinięte  

umiejętności sprzedażowe – dzięki kombinacji naszej praktycznej 

wiedzy i szerokiego zakresu kompetencji staliśmy się firmą 

o ogólnopolskim zasięgu działania oraz ustabilizowanej pozycji 

na rynku. 

 

Celem Columbus Energy S.A. jest utrzymanie pozycji lidera  

na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. 

DYNAMICZNY ROZWÓJ 
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GIEŁDA 

W dniu 18.03.2016 r. nastąpiło oficjalne połączenie  

Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A.  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 76.506.967, 53 zł.  

Celem Columbus Energy S.A. jest utrzymanie pozycji lidera na rynku 

mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz przeniesienie  

notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie (1Q 2018).  
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ABONAMENT NA SŁOOCE 

 

Od czerwca 2016 roku Columbus Energy S.A. wprowadził jako pierwsza firma w Polsce 

przełomowy produkt, Abonamenty na Słońce. Dzięki ofercie skrojonej na miarę, 

spełniającej oczekiwania mieszkańców domów jednorodzinnych w całej Polsce notowany 

jest niezwykle szybki wzrost ilości instalacji fotowoltaicznej w Abonamencie na Słońce 

we wszystkich regionach naszego kraju.  
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• Jedyna oferta w Polsce, w której instalację fotowoltaiczną możesz dostad 
w abonamencie już od 171 zł miesięcznie! 

 

• Dostępna powszechnie, minimum formalności.  

 

• Dostępna szybko, skrócony czas oczekiwania na zrealizowane usługi. 

 

• Stała opłata przez cały okres Abonamentu, nigdy nie ulega zmianie. 

ABONAMENT NA SŁOOCE 
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W czerwcu 2016 roku wprowadziliśmy jako pierwsza firma w Polsce 

przełomowy produkt, Abonamenty na Słońce. Dzięki ofercie skrojonej na 

miarę, spełniającej oczekiwania mieszkańców domów jednorodzinnych w 

całej Polsce odnotowaliśmy niezwykle szybki wzrost ilości instalacji 

fotowoltaicznych w Abonamencie na Słońce we wszystkich regionach 

naszego kraju. Dzięki tej ofercie znacznie powiększyliśmy  grono naszych 

Klientów (2500, stan na lipiec 2018 r.).  
 

 



www.columbusenergy.pl 

    



www.columbusenergy.pl 

    



www.columbusenergy.pl 

    



www.columbusenergy.pl 

    



www.columbusenergy.pl 

    



www.columbusenergy.pl 

    



www.columbusenergy.pl 

    

 

•Pierwszy na rynku abonament uwzględniający elastyczne źródła dochodów Klientów.  

•Jedyna oferta w Polsce, w której instalację fotowoltaiczną elastycznie  dopasowujesz 

do zapotrzebowania Klienta;. 

•Dostępna powszechnie, przy  minimum formalności.  

•Dostępna szybko, skrócony czas oczekiwania na zrealizowane usługi; 

•Klient sam elastycznie dopasowuje długość umowy i opłatę do swoich potrzeb; 

•Stała opłata przez cały okres Abonamentu. 
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ABONAMENT NA SŁOOCE 

Zawsze stała opłata. 
 
Oszczędnośd od pierwszego dnia! 
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WSZYSTKO  

W ABONAMENCIE. 

OD PROJEKTU  

DO URUCHOMIENIA 
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TWOJA  

INSTALACJA 

NAWET  

W JEDEN DZIEŃ 
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Abonamenty na słońce są dostępne dla każdego,  

tak jak abonament na telefon czy LTE.  
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Słońce przez cały rok! 
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W 2017 roku Columbus Energy S.A. świętowało swoją 1000 instalację! 

Jubileuszowy Klient otrzymał w prezencie unikatowy na skalę kraju produkt – 

rozszerzoną do 15 lat gwarancję na całość instalacji fotowoltaicznej.  

O Gwarancję Totalną mogą rozszerzyć swój pakiet gwarancyjny Klienci, którzy 

podpisali umowy po 1 czerwca 2017. 
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Panele 300 W Full Black 

NOWA TECHNOLOGIA 



Efektywniejsza 



Piękniejsza 



w Standardzie 
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