FURNIZARE
ENERGIE ELECTRICĂ

VIITORUL ESTE
ENERGIE VERDE,
SUSTENABILITATE,
ENERGIE
REGENERABILĂ.
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DESPRE SERVICIILE INVERSOLAR

ENERGIE VERDE LA UN
ÎNTRERUPĂTOR DISTANȚĂ
Inversolar Energy furnizează, în condiții de siguranță și
confort, energie electrică verde la prețuri reduse față
de furnizorii tradiționali.

Accederea României în Uniunea Europeană a creat și premisele liberalizării
pieței de furnizare a energiei electrice la nivel național, permițând accesul
clienților de o manieră nediscriminatorie la servicii oferite în cadrul unui
mediu competitiv și transparent. Astăzi, toți consumatorii din România
au libertatea de a alege furnizorul de energie electrică, în condiții mai
avantajoase, pe piață activând un număr important de companii furnizoare
de energie electrică.
Inversolar Energy oferă o alternativă viabilă la deja tradiționalii furnizori
de energie activi pe piața din România, fiind consultant și dezvoltator
pentru capacități de producție a energiei electrice din surse fotovoltaice,
iar începând cu anul 2013, furnizor și producător de energie electrică cu
licență ANRE. Experiența noastră, precum și parteneriatele cu producătorii
fotovoltaici, ne permit să oferim clienților noștri acces la energie produsă
din surse regenerabile - energie verde la costuri reduse.

Consumatorii de energie electrică din România
au oportunitatea de a alege un furnizor care le poate
oferi acces la energie verde cu costuri reduse.
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FURNIZARE CĂTRE CONSUMATORII FINALI

AVANTAJELE ENERGIEI FURNIZATE
DE INVERSOLAR ENERGY
Accesul la energia electrică furnizată de Inversolar Energy este un
proces ușor și comod, care permite reducerea costurilor și controlul
acestora în timp real. Punem la dispoziția clienților întreaga noastră
experiență, pentru ca aceștia să beneficieze de energie mai ieftină și
servicii de calitate. Iar avantajele nu se opresc aici.

FURNIZOR
Prestatorul serviciului de furnizare a
energiei electrice pentru consumator,
pe baza unui contract de furnizare.
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PRODUCĂTOR

OPERATOR DE TRANSPORT

Persoană fizică sau juridică, deținătoare a unei
licențe de producere, care are capacitatea de a
produce energie electrică într-o instalație din
surse convenționale sau din surse regenerabile.

Persoană juridică titulară de licenţă pentru
transportul energiei electrice şi servicii de sistem,
asigură transportul energiei electrice de la
producător la distribuitorul de energie electrică.
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FACTURAREA CONSUMULUI REAL
Clientul plătește în fiecare lună doar
energia electrică efectiv consumată.
PREȚ FIX LA ENERGIE
Energia consumată va avea același
preț pe întreaga durată a contractului
de furnizare.
URMĂRIREA ONLINE A DATELOR
Istoricul consumului, al facturilor și al
plăților precum și graficele de consum
pot fi urmărite în orice moment prin
intermediul unei interfețe web.
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SERVICII INTEGRATE
Gestionăm întregul proces de schimbare
a furnizorului, de la analiza consumului
până la întocmirea documentației.
CONSILIERE
Oferim consiliere pentru controlarea
costurilor și adaptarea condițiilor de
racordare la rețeaua de distribuție.
ASISTENȚĂ
Facilităm relația cu distribuitorul în ceea
ce privește soluționarea întreruperilor
în alimentarea cu energie și schimbarea
condițiilor de racordare.

CONSUMATOR ELIGIBIL
Consumatorii aflați în situația în
care pot să își aleagă furnizorul
de energie.

OPERATOR DE DISTRIBUȚIE

CONSUMATOR CASNIC

Persoană juridică titulară de licență
pentru distribuția prin rețelele proprii
și măsurarea energiei electrice.

Consumator care utilizează
energie electrică exclusiv în
scopuri casnice.
5

SCHIMBAREA FURNIZORULUI

CONECTAȚI-VĂ RAPID LA ENERGIE
CU COSTURI REDUSE
Datorită liberalizării pieței de energie electrică, consumatorii
din România își pot alege furnizorul de energie electrică astfel
încât să beneficieze de cele mai bune servicii, în condițiile
unor prețuri avantajoase. Inversolar Energy face din procesul
de schimbare a furnizorului de energie o experiență rapidă și
facilă, lipsită de griji.
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ANALIZA CONSUMULUI ACTUAL
Primul pas al colaborării cu noi este transmiterea spre
analiză a datelor de consum ale clientului.

ÎNAINTAREA OFERTEI DE PREȚ
În urma analizării istoricului de consum este întocmită
o ofertă de preț și este generată o simulare de factură
pentru energia electrică livrată.

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
Debutul livrării de energie de către Inversolar Energy
va avea loc după semnarea contractului de furnizare și
îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege.

DENUNȚAREA VECHIULUI FURNIZOR
În urma stabilirii noilor condiții de furnizare, se întocmește
notificarea de încetare a contractului cu vechiul furnizor.

LIVRAREA ENERGIEI
Pe tot parcursul colaborării, suntem disponibili pentru
orice fel de probleme legate de furnizarea de energie
electrică la locurile de consum.

ASISTENȚĂ

UN PARTENERIAT AL
BENEFICIILOR MULTIPLE
Inversolar Energy oferă garanția livrării energiei electrice în
aceleași condiții de calitate ca și în cazul oricărui alt furnizor de
pe piață. În plus, suntem un partener atent la consumul pe care
îl realizează clienții noștri, deschis la dialog și în permanență
preocupat de reducerea costurilor cu energia electrică.

PARTENERIATUL
CU INVERSOLAR
ÎNSEAMNĂ:

PARTENERIATUL
CU INVERSOLAR
NU ÎNSEAMNĂ:

DISPONIBILITATE 24/24 ORE
Personalul nostru va fi în permanență
disponibil, pentru a răspunde
solicitărilor transmise.

SCHIMBAREA CONTORULUI
Semnarea contractului cu Inversolar
Energy nu presupune schimbarea
contorului montat la locul de consum.

TRANSPARENȚA COSTURILOR

SCHIMBAREA LINIEI DE DISTRIBUȚIE

Factura primită de la noi va cuprinde
întotdeauna doar costurile cu energia
consumată, fără alte costuri ascunse.

Liniile de distribuție prin care este
alimentată compania nu se vor schimba
odată cu schimbarea furnizorului.

FACTURAREA PE LUNĂ CALENDARISTICĂ
Oferim posibilitatea facturării pe lună
calendaristică, pentru o mai bună
gestiune a costurilor.

COSTURI ADIȚIONALE
Nu există niciun fel de costuri
adiționale la semnarea contractului
cu Inversolar Energy.

CONTRACTE PERSONALIZATE

PENALITĂȚI

Suntem dispuși să negociem contractul de
furnizare, ceea ce le permite clienților noștri
să beneficieze de oferte personalizate.

Dacă se vor înregistra abateri de la consumul
contractat cu Inversolar Energy, acestea nu
vor fi purtătoare de penalizări.
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FURNIZARE EN GROS

DESCOPERIȚI ADEVĂRATUL
POTENȚIAL AL CENTRALEI
ELECTRICE PE CARE O DEȚINEȚI
Operați o capacitate de producție a energiei electrice? Inversolar
Energy asigură servicii de exploatare comercială în condiții de
rentabilitate sporită.

PREȚURI ATRACTIVE
Datorită gestionării eficiente a coșului de energie electrică pe
care îl furnizăm, suntem în măsură să oferim prețuri atractive
pentru energia produsă.
SOLUȚII PENTRU CERTIFICATELE VERZI
Oferim soluții pentru cumpărarea certificatelor verzi sau
tranzacționarea spot a acestora.

SERVICII DE MONITORIZARE
Monitorizăm cantitățile de energie produsă și efectuăm prognoze
de producție a energiei electrice.
SERVICII DE TRANZACȚIONARE PZU
În vederea diminuării dezechilibrelor, vă oferim servicii de tranzacționare
a energiei în Piața pentru Ziua Următoare.
GESTIONAREA RELAȚIEI CU DISTRIBUITORUL
Facilităm dialogul cu distribuitorii de energie electrică în scopul
obținerii datelor de producție și în situațiile întreruperilor programate
și neprogramate în rețeaua de distribuție.
GESTIONAREA RELAȚIEI CU TRANSPORTATORUL
Facilităm dialogul producătorilor cu operatorul de transport
pentru emiterea certificatelor verzi, dispecerizare și transmiterea
notificărilor spre PRE.
GESTIONAREA RELAȚIEI CU ANRE ȘI OPCOM
Gestionăm elaborarea și transmiterea raportărilor necesare către ANRE.
Oferim servicii de înregistrare și tranzacționare pe piețele administrate
de OPCOM, de înregistrare a contractelor sau confirmare a plăților pentru
transferul certificatelor verzi.
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TRANZACȚIONARE

CREȘTEȚI RENTABILITATEA
INVESTIȚIEI TRANZACȚIONÂND
ENERGIA ȘI CERTIFICATELE VERZI
ENERGIE
Într-un cadru legislativ pentru tranzacționarea
energiei electrice pe piața en gros de energie
electrică în permanentă schimbare, Inversolar
are un comportament de piață flexibil și
încearcă să găsească cele mai atractive produse
pentru tranzacționarea energiei.
Propunem partenerilor noștri produse care să
stabilească un raport corect între preț, termene
de plată și nivel de garantare, precum și pachete
cu cantități de energie care să satisfacă nevoile
partenerilor noștri. Suntem de asemenea
interesați de cumpărarea de energie în condiții
reciproc avantajoase.

CERTIFICATE VERZI
Parteneriatele propuse de Inversolar presupun
fie tranzacționarea certificatelor verzi, în numele
deținătorilor acestora (producători de energie electrică),
pe piețele administrate de OPCOM (PCV sau PCB CV), fie
cumpărarea certificatelor de la participanții pe piața en
gros de certificate verzi.
Aceste situații permit producătorilor de energie
regenerabilă valorificarea în condiții optime a pachetului
de susținere pus la dispoziție, sporind rentabilitatea
investiției în capacitatea de producție și asigurând un flux
de numerar adecvat îndeplinirii obligațiilor asumate față
de acționari, creditori sau investitori.
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CONSULTANȚĂ

CONSUM EFICIENT. INVESTIȚII
INTELIGENTE. CÂȘTIGURI MAI MARI
Având o lungă experiență în furnizarea și producția de energie
electrică, suntem promotorii eficienței energetice și oferim servicii
personalizate de consultanță în acest domeniu, precum și în cazul
derulării de investiții în capacități de producție a energiei electrice.

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
AUDIT ENERGETIC
Furnizăm datele sintetice legate de consumurile
de energie electrică pentru întocmirea
auditurilor energetice obligatorii.
EFICIENTIZAREA CONSUMURILOR REALIZATE
Pe baza istoricului de consum și a
specificului activității desfășurate, punem
la dispoziția clienților noștri soluții pentru
diminuarea consumurilor realizate, fără
investiții suplimentare.

INVESTIȚII
INVESTIȚII ÎN ENERGIA REGENERABILĂ
Oferim asistență în toate etapele investiției, de la
furnizarea soluțiilor tehnice până la întocmirea
planurilor financiare și obținerea avizelor necesare.
INVESTIȚII LA LOCUL DE CONSUM
În funcție de necesitățile clienților noștri, creăm
pachete de investiții standard sau flexibile la locul
de consum, care să le permită acestora să obțină
independența energetică.
INVESTIȚII DE MODIFICARE A INSTALAȚIILOR
Punem la dispoziție soluții tehnice și financiare
pentru modificarea instalațiilor electrice
învechite sau care nu mai corespund.
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INVERSOLAR ENERGY SA
Sediu central: B-dul. Revoluției 60, ap. 7, Arad, România
Punct de lucru: B-dul. I.C. Brătianu 10, etaj 3, sector 3, București, România

+40 357 444 030

info@inversolar.ro

www.inversolar.ro

