INFORMACJA HANDLOWA* PGO
NA TEMAT

ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW OŚWIETLENIA
DZIĘKI ZASTOSOWANIU ENERGOOSZCZĘDNYCH
ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED BEZ PONOSZENIA
NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

PGO - kim jesteśmy, co oferujemy
PGO - Polska Grupa Oświetleniowa. Spółka, powstała z potrzeb rynku, na który dostarcza nowoczesne,
energooszczędne technologie oświetleniowe, ograniczające koszty wydatkowane na energię elektryczną.
Wdrażamy w firmach – jako inwestycję PGO - systemy oświetleniowe w technologii LED z wykorzystaniem
zaawansowanych systemów sterowania. Samorządom, oferujemy kompleksową modernizację oświetlenia
ulicznego w ramach Umowy o Dzierżawę Światła.
Nasze motto to:

Zmniejszamy Co2 i oszczędzamy
Wasze pieniądze
Spółka PGO oferuje modernizację systemu oświetlenia na
nowoczesne oświetlenie w technologii LED, z którego
oszczędności - przy wykorzystaniu modelu ESCO - pozwalają
na spłatę do PGO,
w formie miesięcznych rat, wartości inwestycji PGO
w nowoczesny system oświetleniowy.
Z reguły nowy system oświetleniowy oparty jest
na technologii LED oraz wyposażony w czujniki i urządzenia
sterujące. Pozwala on na obniżenie kosztów energii
elektrycznej zużywanej przez dotychczasowy system
oświetleniowy.

Spółka PGO po podpisaniu Umowy Dzierżawy Światła dostarcza i instaluje źródła oświetlenia LED

u Klienta, a Klient uzyskuje natychmiastowe obniżenie kosztów energii elektrycznej zasilającej nowy
system oświetleniowy.

Spółka PGO także w ramach Umowy serwisuje i konserwuje system oświetleniowy, co dodatkowo obniża
koszty utrzymania oświetlenia u Klienta.

Klient w okresie obowiązywania Umowy Dzierżawy Światła ponosi tylko opłaty miesięczne, pokrywane z
oszczędności na energii elektrycznej, uzyskanej z modernizacji systemu oświetleniowego. W ten sposób
następuje rozliczenie inwestycji PGO w nowy system oświetleniowy. Podpisując z PGO Umowę Dzierżawy
Światła, Klient ma zagwarantowane określone oszczędności, nawet do 70 % dotychczasowych wydatków
na energie elektryczną, a po stronie PGO leży profesjonalny dobór technologii LED i urządzeń sterujących,
pozwalających obniżyć zużycie energii elektrycznej i jej kosztów u Klienta. Obowiązkiem firmy PGO jest
także – utrzymanie przez okres Umowy i określonego przepisami BHP – właściwego oświetlenia na
stanowiskach pracy.

Po upływie okresu Umowy, Klient pozostaje jedynym beneficjentem – zmodernizowanego systemu
oświetleniowego.

Co ważne w okresie Umowy Dzierżawy Światła, po stronie firmy PGO jest serwis i konserwacja instalacji
oświetleniowej.

Po upływie pierwszej Umowy Dzierżawy Światła, Klient może wykupić od PGO system oświetleniowy za
ustalony z góry w Umowie procent lub zawrzeć drugą umowę na kolejny, ustalony czas. PGO gwarantuje,
że w okresie trwania Umowy klient uzyskuje określoną w % oszczędność w związku z poprawą
efektywności energetycznej (Formuła ESCO). W związku z tym, PGO wymienia u klienta tradycyjne
energochłonne „stare” oświetlenie na nowe, energooszczędne źródła światła oparte na technologii LED
i zmniejsza wydatki Klienta na energię elektryczną.

Wynagrodzenie PGO odbierane jest z części wygenerowanych oszczędności i tak finansowane są nakłady
inwestycyjne związane z wymianą oświetlenia, jego serwisem i konserwacją.
UWAGA.
Firma lub Gmina nie ponosi wydatków inwestycyjnych na wymianę i modernizację oświetlenia.
Modernizacja jest inwestycją PGO.
Do zaoferowania mamy 4 atrakcyjne punkty:
1. Audyt istniejącej „starej” infrastruktury oświetleniowej,
celem ustalenia stanu jego energochłonności;
2. Projekt nowej instalacji oświetleniowej,
z rozwiązaniami technicznymi sterowania;
3. Wymiana „starego” oświetlenia na nowe
energooszczędne oświetlenie LED i jego modernizacja
systemem sterowania;
4. Serwis i konserwacjaopraw LED przez cały okres
trwania Umowy „najmu światła” na koszt PGO.

Korzyści
Partnerstwo z PGO przekłada się na szereg wymiernych korzyści:

Po co ci lampy – „WYNAJMIJ ŚWIATŁO”,

Podpisz z nami Umowę Dzierżawy Światła, a uzyskasz

natychmiastowe obniżenie opłat za energię elektryczną
wydatkowaną na oświetlenie,

Dzięki innowacyjnej technologii stosowanych przez PGO opraw
oświetleniowych LED (Renomowanych producentów) i
innowacyjnemu systemowi sterowania „odzyskasz” do 70%
mocy energetycznej, zużywanej dotychczas przez „stare”
oświetlenie,

Brak nakładów inwestycyjnych na wymianę oświetlenia na
energooszczędne oświetlenie LED. Wydatek inwestycyjny jest
po stronie PGO,

Brak kosztów serwisu i konserwacji oświetlenia LED w całym
okresie Umowy „najmu światła”, to zadanie przejmuje za klienta
PGO,

Zagwarantowane w Umowie „najmu światła”prawo pierwokupu
energooszczędnych opraw LED po upływie Umowy.

Ile to kosztuje
Dzięki nowoczesnemu modelowi finansowania, koszty inwestycji pozostają po stronie PGO.

Wymiana opraw„starych” na energooszczędne oprawy LED nie wymaga poniesienia przez Klienta

jakichkolwiek kosztów;

Wymiana „starych opraw”na oprawy oświetleniowe LED, jest inwestycją PGO;

Jedyne ponoszone przez Klienta koszty, to koszt „najmu światła” w trakcie 5 letniej Umowy, na
które składa się miesięczna opłata, gdzie suma opłat jest mniejsza niż dotychczasowe wydatki
na energię elektryczną zużywaną przez „stare oprawy”.

Schemat współpracy

Szczegóły oferty
Każdego klienta traktujemy indywidualnie, stąd ostateczny zakres naszej usługi i jej warunki każdorazowo
są dopasowywane do wymagań i oczekiwań Klienta.

Kontakt
Pozostań w kontakcie z naszym Partnerem i skorzystaj
z szansy na modernizację oraz generowanie znaczących
oszczędności dzięki modernizacji systemu oświetlenia
zewnętrznego i wewnętrznego z zastosowaniem
energooszczędnych lamp LED.

biuro@pgoswietleniowa.pl

