Oferta z mocą

uMOCnij swój biznes
zredukuj koszty firmy
odbierz nawet 5 000 zł premii
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CO TO JEST MOC BIERNA
MOC BIERNA - to ta część energii, która pulsuje między źródłem energii a odbiornikiem i nie jest zamieniana na pracę.
Moc bierna jest generowana przez silniki indukcyjne (np. silniki chłodziarek w sklepach, silniki wind) i jest potrzebna do
ich pracy, ale nie jest efektywnie przetwarzana na energię mechaniczną czy ciepło.
Jest to energia, która przepływa nieefektywnie przez te urządzenia powodując niepotrzebne obciążenie i straty w sieci.
Z uwagi na straty, jakie wywołuje moc bierna Dostawcy energii obciążają odbiorców opłatami za jej pobranie.

NA CZYM POLEGA KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ polega na wytworzeniu potrzebnej mocy biernej w pobliżu odbiornika zamiast na
przesyłaniu jej siecią elektroenergetyczną. Powoduje to zmniejszenie natężenia prądu w sieci, a co za tym idzie zmniejszenie spadku napięcia i straty mocy w liniach przesyłowych. Narzędziem, które ma temu służyć jest kompensator
mocy biernej.
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CO TO JEST KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ
KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ ogranicza koszty związane z zużyciem energii czynnej (o 2-5%) oraz eliminuje
opłaty za energię bierną, która zamiast być pobierana z sieci jest pobierana z kompensatora. Jest to urządzenie o
zróżnicowanym koszcie, który zależy od mocy silników indukcyjnych pracujących u Klienta i wymaga indywidualnego
zaprojektowania. Koszt inwestycji w kompensator zwraca się w czasie od 7 do 15 miesięcy.
Przykład poniżej:
średnia opłata miesięczna z
tytułu mocy biernej

średnia wartość inwestycji

okres zwrotu

do 1 500 zł

15 000 zł

15 miesięcy

od 1 500 do 3 000 zł

25 000 zł

12 miesięcy

powyżej 3 000 zł

37 000 zł

7 miesięcy

Źródło: www.energa.pl

3

CZY PRZEPŁACASZ ZA ENERGIĘ
Jeżeli na rachunku Twojej firmy powstają znaczne opłaty miesięczne za energię bierną pobraną (większe niż 200 zł) to
znaczy, że Twoja firma potrzebuje kompensacji mocy biernej. Możesz ograniczyć lub całkowicie wyeliminować koszty
związane z energią bierną poprzez instalację kompensatora mocy biernej.

CO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA MOŻE ZROBIĆ DLA TWOJEJ FIRMY
Jeśli chcesz zmniejszyć rachunki za energię w Twojej firmie (na Twoim rachunku za energię jest pozycja
energia bierna i jej koszt) i chcesz zainstalować kompensator mocy biernej

Jeśli masz firmę na pełnej rachunkowości.

Jeśli nie obce jest ci podejście eko i życie w lepszym świecie.
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Skorzystaj z promocji oferowanych przez Bank Ochrony Środowiska.
Promocja Rachunek z Mocą
Załóż Konto Wyjątkowe Biznes Plus
Dostarcz fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup i montaż kompensatora mocy biernej
a otrzymasz: premię w wysokości 5 000 zł oraz możliwość premii kwartalnych uzależnionych
od Twojej aktywności. Łączna kwota premii nie może przekroczyć wartości brutto kompensatora.

Parametry promocji „Rachunek z Mocą”:
założenie i utrzymanie przez 5 lat rachunku KWB Plus,
premia 5 000 zł za założenie rachunku oraz zakup i montaż kompensatora,
skorzystanie z określonych produktów bankowych w celu uzyskania w pięcioletnim okresie dodatkowej premii
kwartalnej w wysokości 500 zł za każdy premiowany produkt (do maksymalnej wysokości 45 000 zł w okresie
pięcioletnim),
premiowanie aktywności na produktach promocyjnych: obroty na FX, wpłaty zamknięte, saldo na rachunku, saldo
kredytu inwestycyjnego, saldo kredytu obrotowego, przelewy krajowe i przelewy SEPA
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Promocja Kredyt z Mocą
Załóż Konto Wyjątkowe Biznes Plus
Podpisz umowę o kredyt finansujący zakup i montaż kompensatora mocy biernej
a otrzymasz premię miesięczną, której wysokość zależy od kwoty kredytu i okresu kredytowania

Parametry promocji „Kredyt z Mocą”:
założenie rachunku KWB Plus,
udzielenie kredytu na zakup i montaż kompensatora mocy biernej,
premia wypłacana miesięcznie po uruchomieniu kredytu.

Powyższe dane zostaly przedstawione jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego
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