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TEMPO 
COLUMBUS ENERGY S.A.

Rozpoczęliśmy działalność jako jedna z pierwszych firm na rynku

polskiej fotowoltaiki  w 2014 r. - jeszcze przed wejściem w życie ustawy o OZE.

W 2017 r. staliśmy się liderem rynku.

Pozyskaliśmy już ponad 6200 Klientów (czerwiec 2019 r.). 

Jesteśmy spółką notowaną na giełdzie, w tym roku planujemy przeniesienie notowań 

Spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 76.506.967,53 zł. 

Obecnie montujemy ok. 35 instalacji dziennie w całym kraju



rok 2015
Powstaje pierwsza 

instalacja fotowoltaiczna 
od Columbus Energy 

umożliwiająca 
oszczędzanie dzięki 

produkcji prądu ze słońca. 
Montujemy największą 

ilość instalacji w ramach 
dotacyjnego programu 

Prosument.

rok 2016
Jako pierwsi w Polsce 
wprowadzamy pionierski 
produkt Abonament na 
Słońce wraz 
z finansowaniem, niezależny 
od zmian legislacyjnych 
i źródeł dotacji. Zawiązaliśmy 
spółkę celową Columbus 
Energy Finanse Sp. z o.o.

rok 2017
Inwestuj Oddychaj 

Ochraniaj: pierwsza 
i kolejne emisje obligacji 

zakończyliśmy sukcesem, 
pozyskując na rynku 

kapitałowym 11,1 mln zł. 

rok 2017
Jako jedyna firma w Polsce,
z myślą o bezpieczeństwie 
naszych Klientów, 
wprowadziliśmy Gwarancję 
Totalną na wszystkie 
elementy instalacji 
fotowoltaicznej oraz panele 
monokrystaliczne typu 
Full Black w ofercie 
standardowej.

rok 2018
Zamontowane przez 

Columbus Energy 
instalacje dostarczają 

prąd ze słońca już ponad 
4 200 rodzinom 

i przedsiębiorcom
w całej Polsce.

rok 2014
Dawid Zieliński buduje 
unikatowy i skuteczny 
koncept biznesowy
w obszarze sprzedaży 
fotowoltaiki dla segmentu 
właścicieli domów.
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Q1 2019
Do Grupy Kapitałowej Columbus Energy 
dołącza spółka zależna GoBloo Sp. z o.o., 
która kieruje konkurencyjną ofertę 
bezpośrednio do segmentu B2B. 

Q2 2019
Kolejny raz wyprzedzamy konkurencję wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. 
Wprowadziliśmy nową ofertę, dzięki której instalacja 

od Columbus Energy to nie tylko najwyższej klasy 
technologia (panele monokrystaliczne HALF CUT, 

310 Wp i więcej) a także bezpieczeństwo i komfort na 
lata (opieka Columbus Care).

Columbus Energy S.A. Q2 2019



6200*
tyle rodzin i przedsiębiorców korzysta
z darmowej energii dzięki Columbus Energy

            32,5 MW
  mocy fotowoltaiki generującej
  oszczędności

ponad 100.000 
zamontowanych paneli

* dane na koniec czerwca 2019 r. 

 

TALENT



EKOLOGIA

CZYSTE POWIETRZE

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO

TROSKA 



KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

KLIENTÓW
DOBÓR MOCY INSTALACJI DO ZUŻYCIA

PROJEKT INSTALACJI

ZAPEWNIENIE SPRAWDZONYCH KOMPONENTÓW 

TANIE FINANSOWANIE - 4,50% RRSO, STAŁA RATA

MONTAŻ INSTALACJI W 5 DNI OD UMOWY

ZGŁOSZENIE DO ZE

ZGŁOSZENIE WYMIANY LICZNIKA NA DWUKIERUNKOWY

COLUMBUS CARE - OPIEKA NAD RACHUNKAMI

GWARANCJA TOTALNA - 15 LAT

GWARANCJA NA SPRAWNOŚĆ - 25 LAT



FOTOWOLTAIKA
OD LIDERA

RYNKU
dzisiaj

Instalacja fotowoltaiczna od Columbus Energy to bezpieczeństwo i komfort na lata

oraz najwyższej klasy technologia.



RANKING
PRODUCENTÓW 

PANELI



PANELE
MONO

FULL BLACK

Wysoka wydajność
Technologia Low LID Mono PERC
HALF CUT

10 lat standardowej
gwarancji na produkt 

25 lat gwarancji na 
sprawność

pełna certyfikacja 
modułu



PANELE
MONO

FULL BLACK MONO FULL BLACK zwykły panel 
monokrystaliczny

vs.



PRZYKŁADY
FALOWNIKÓW



PRZYKŁADY
FALOWNIKÓW



PRZYKŁADY
FALOWNIKÓW MIKROINWERTERY

● na wymagające dachy
● optymalne działanie instalacji nawet 
● przy miejscowych zacienieniach
● 1 mikroinwerter pod 1-4 paneli
● możliwość łączenia paneli różnej mocy
● możliwość dowolnej rozbudowy instalacji



HALF CUT
PERC

Moduł HALF CUT PERC to inaczej moduł z ogniwami ciętymi na pół. 

W efekcie z tradycyjnego ogniwa wielkości 156 mm x 156 mm powstaje

ogniwo 156 mm x 78 mm. W typowym module opartym na technologii krzemowej 

znajduje się 60 ogniw, w HALF CUT PERC 120, czyli dwa razy więcej. 



HALF CUT
PERC



GWARANCJA 
TOTALNA



MONTAŻ
I ZGŁOSZENIE
DO ZAKŁADU

ENERGETYCZNEGO

Montaż i zgłoszenie do zakładu energetycznego

realizowane są maksymalnie do 5 dni.

Panele instalują monterzy certyfikowani przez

Urząd Dozoru Technicznego z doświadczeniem

i wysoką kulturą osobistą.

Stowarzyszenie Instalatorów Polskich

OZE pomaga im w całej Polsce! 



FINANSOWANIE

W ramach oferty finansowania instalacji fotowoltaicznej w Columbus Energy 

RRSO wynosi jedynie 4,5%,
ze stałą ratą do 10 lat.

Jest to najtańsza opcja na rynku. 

Rata spłaca się z oszczędności uzyskanych dzięki produkcji energii.



COLUMBUS
CARE

Indywidualnie dbamy o naszych Klientów

na każdym etapie współpracy.

Również po zakończonym montażu.

Czuwamy nad prawidłową pracą

instalacji oraz monitorujemy

wysokość rachunków za prąd

od momentu podłączenia

jej do sieci. 

Wspieramy Klientów

w najbardziej korzystnym

doborze taryfy i rozliczenia.



RACHUNKI
Z 

FOTOWOLTAIKĄ





SMART
Specjalnie dla Klientów z wymagającym dachem przygotowaliśmy ofertę SMART. 

Oprócz kompleksowej obsługi i wydajnej technologii, wyposażamy ich instalacje

w mikroinwertery. Zoptymalizują one pracę domowej elektrowni słonecznej

i przełożą się na efektywną produkcję energii elektrycznej bez względu na to,

jaki jest dach - płaski czy wielospadowy dach, jaskółki, wykusze i kominy

nie stanowią już problemu.



MIKRO
INWERTER



Mój Prąd



W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

columbusenergy.pl youtube.com/c/ColumbusEnergyPV facebook.com/columbusenergysa instagram.com/columbusenergy

https://instagram.com/columbusenergy
https://facebook.com/columbusenergysa
https://youtube.com/c/ColumbusEnergyPV
https://columbusenergy.pl


Więcej na:
facebook.com/

columbusenergysa

NASZE 
INSTALACJE
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LOTERIA

Polecaj instalację

od Columbus Energy 

znajomym i sąsiadom!

Wygraj samochód 

hybrydowy!

1 panel zamontowany = 1 los w loterii

1 panel z polecenia = 1 los w loterii


