
Jeżeli w przyszłości nie chcesz otrzymywać od RES żadnych informacji handlowych ani reklam, 
wyślij nam wiadomość na adres mailowy szczecin@r-e-s.eu
Usuniemy Ciebie natychmiast z wszelkich list dystrybucyjnych

+ 48 726 720 112
szczecin@r-e-s.eu

www.r-e-s.eu

Renewable Energy Szczecin reprezentuje Grupę 
3Energy, wiodącą firmę z Niemiec z ponad 30 letnim 
doświadczeniem w sektorze energii odnawialnej. 

W ramach tej współpracy oferujemy  indywidualne 
podejście, gwarantując pełne partnerstwo oraz 
zaufanie, skupiając się na realizacji osobistych 
potrzeb każdego klienta, w zakresie projektów 
dotyczących energii odnawialnej polegających na 
planowaniu, realizacji, inżynierii oraz proponowaniu 
najkorzystniejszych rozwiązań finansowych.

Renewable Energy Szczecin Sp z o.o.
Narzędziowa 23, 70-807 Szczecin

Renewable Energy Szczecin (RES) – dzięki nam
zyskasz odpoczynek i wolny czas

Twoja ziemia 
oferuje  wiele 

Słoneczne perspektywy dla Twojej przyszłości. 
Transformacja energetyczna, która się opłaca!

W przyszłość z FOTOWOLTAIKĄ

„Realizując nasze działania lokalnie stawiamy na 
zaangażowanie grupy w tworzenie wspólnych 
wartości o wysokiej świadomości ekonomicznej i 
społecznej”
Witold Wojciechowski, Dyrektor Zarządzający



Tak to robimy:
Analizujemy teren 
● sprawdzamy wielkość obszaru oraz  jego położenie

geograficzne

● dokonujemy wstępnej oceny

● kontaktujemy się osobiście z właścicielem
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Tworzymy indywidualną ofertę 
●  ustalamy wybrany obszar pod dzierżawę
●  przygotowujemy ofertę, a następnie umowę
●  zapewniamy osobisty kontakt  podczas całego 

procesu
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Dbamy o wszelkie szczegóły
● utrzymujemy stały kontakt z lokalną społecznością, władzami i

operatorami sieci
● planujemy każdy krok inwestycji
● występujemy o pozwolenie na budowę  oraz ustalamy poszczególne

etapy prac
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W stronę Słońca
Czy chciałbyś znacznie zwiększyć dochód ze swojej ziemi?
Porozmawiajmy o tym przez chwilę.

Udaj się z nami w zieloną przyszłość

Czas zadać sobie ważne pytanie.
Co stanie się z Twoją ziemią w przyszłości?
Nasza propozycja to: Fotowoltaika!
Zwiększ wartość swojej nieruchomości, bo właśnie 
teraz słońce może zaświecić dla Ciebie. Renewable 
Energy Szczecin (RES) uczyni to możliwym!

Podpisz długoterminową dzierżawę

Stabilność to podstawa, tak samo jak nasza 
umowa, dzięki której przez okres minimum 29 lat 
będziesz mógł zarabiać. Istnieje możliwość 
przedłużenia umowy, a także uprawy swojej ziemi w 
czasie jej wynajmu.

Połącz transformację energetyczną z ochroną 
środowiska

Poprzez instalacje fotowoltaiczne możesz zapewnić 
nie tylko istotny wkład w dostawy „zielonej” energii, 
ale także pozwolić swobodnie rosnąć wszystkim 
roślinom oraz stworzyć dogodne warunki dla życia 
zwierząt. Równocześnie pomożesz zmniejszyć emisję 
szkodliwych gazów CO2 - smogu.

Ochrona klimatu postępuje razem z ochroną 
gatunków

Nadzorujemy cały proces realizacji inwestycji
● koordynujemy prace budowlane
● nadzorujemy pracę całej instalacji oraz jej utrzymanie
● prowadzimy globalne zarządzanie nad wszystkimi

procesami, w tym również nad wypłatami ustalonych
z Tobą kwot
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• stała, konkretna płatność• czysty zysk bez pracy• brak ukrytych kosztów

W przyszłość zFOTOWOLTAIKĄNie zwlekajSprawdź dostępnąofertę!

Twoje korzyściw skrócie

Przykład
Jedna farma fotowoltaiczna o powierzchni 
8 ha wytwarza około 8,5 mln kWh energii 
rocznie, co pokrywa zapotrzebowanie  około 
2500 gospodarstw domowych.




