8 užitečných informací
o solárních fotovoltaických elektrárnách

1,
Cena elektrické energie se od r. 2000 zvedla o více jak
polovinu. Růst cen se určitě nezastaví. EU tlačí členské státy k utlumení
tepelných a jaderných elektráren. Zrušení výroby z jádra a tuhých paliv bude mít
za následek neustále navyšovat cenu elektrické energie.

Hlavní a zásadní pointa v pořízení
vlastní solární fotovoltaické elektrárny spočívá v tom,
CO SI VYROBÍM - NEMUSÍM PLATIT

2,
„Bonus“ Můžete využít státní dotace. Ty jsou slíbeny pouze do
r. 2021 nebo vyčerpání finančních prostředků. Vy si pořídíte vlastní elektrárnu
a stát Vám na ní přispěje.

3,
„Bohatství“. Peníze dělají peníze. FVE je Investice se 100%
návratností. Za první Váš dům s FVE bude mít větší hodnotu. Za druhé čím více
porostou ceny elektrické energie, tím více Ušetříte. Každý měsíc Vám zůstane
více doma penízků. Elektrárnu si můžete pojistit proti krádeži zničení. To žádný
jiný investiční nástroj neumí.

4,
„Budoucnost“ Co plánujete v penzi? Peníze, které ostatní
budou platit do konce života svému dodavateli a distributorovi elektřiny, Vám
každý měsíc zůstanou doma. Co si za ně pořídíte? Kam budete jezdit na
dovolenou?

CO SI VYROBÍM - NEMUSÍM DOVÁŽET
NEMUSÍTE PLATIT DISTRIBUCI

5,
„Ochrana životního prostředí“. Máme štěstí, že žijeme
v dnešní době. Ale co naše děti a vnoučata? Sluneční energie při výrobě
elektřiny vytváří o 91% menší znečištění CO2. Fotovoltaická elektrárna je
recyklovatelná z 93%. Máte mobilní telefon? Váš mobilní telefon není z daleka
tak recyklovatelný jako solární FVE.

6,
„Energetická nezávislost“ V případě výpadku el energie
nebo BLACK OUTu, budete dál svítit. Čistá solární energie Vám poskytne
zaručený, neomezený, spolehlivý zdroj. Jeho uložením do baterie se můžete stát
energetický nezávislí.

7,
„elektromobilita“ Kdo má vlastní solární FVE, má vlastní čerpací
stanici. TANKUJE ZDARMA. Elektromobily se stávají součásti našeho života.
Životnost a kapacity baterií se neustále navyšují. Tím se zvyšuje délka dojezdu.

Všechny další informace, které bych mohl k výhodám pořízení vlastní
solární fotovoltaické elektrárny na střeše Vašeho domu dále rozepisovat, souvisí
s myšlenkou

CO SI VYROBÍM - NEMUSÍM PLATIT
CO SI VYROBÍM - NEMUSÍM DOVÁŽET
CO SI VYROBÍM – NA TO SE MOHU SPOLEHNOUT

8,
Zachovejte si cenu elektrické energie. Instalací solární FVE
se zafixujete cenu elektrické energie minimálně na 30 let. Při rozpočítání ceny
investice a množství elektrické energie, kterou sluníčko vyrobí, budou Vaše
náklady na 1 kWh kolem 1,20 Kč.
Nastínil jsem Vám 8 konkrétních výhod, které Vám přinese vlastnictví
solární fotovoltaické elektrárny.
Každý dům je jiný, každá rodina spotřebovává jiné množství elektrické
energie. Ale uvedené výhody jsou pro všechny stejné. Investice a následná
ÚSPORA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.
O fotovoltaických elektrárnách budu mít povídání na Velehradě povídání
dne 3. Června 2019 v 17.00 hodin v sále turistického informačního centra.
Všechny Vás srdečně zvu.

