
Amb Opció Fotovoltaica estalviaràs de 
forma ecològica mitjançant la instal·lació  
de plaques solars i podràs gestionar  
la teva energia amb l’assessorament  
i suport necessaris.

Produeix, gestiona  
i consumeix  
la teva pròpia energia 
sostenible

L’energia del sol al teu servei amb la professionalitat i solvència  
que t’ofereix Naturgy, empresa líder en assessoria i gestió energètica.

Opció Fotovoltaica és un servei integral d’autoconsum fotovoltaic:

Abast del servei
 
  Disseny de la instal·lació fotovoltaica òptima.

  Subministrament d’equips de primeres marques, 
muntatge i posada en marxa. 

  Legalització.

  Sense inversions inicials. Naturgy assumeix  
el cost.

  Manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació.

  Gestió dels excedents generats.

  Garantia total dels elements instal·lats durant  
tota la durada del contracte.

  Accés a plataforma web per a la visualització  
de consums i vista pública. 

  Subministrament elèctric.



Ens encarreguem de tot el necessari per a la posada en marxa 
de la teva instal·lació, des del disseny de la planta òptima fins a la 
gestió del seu funcionament i tots els tràmits per a la seva legalització. 
Comptant amb equips experts i les millors marques.

Gaudeix de la tranquil·litat i comoditat  
del nostre projecte claus en mà

Monitorització i seguiment del teu consum tant de xarxa com 
de la teva pròpia instal·lació mitjançant una plataforma de 
monitorització energètica.

Visualitza la teva energia amb 
l’assessorament necessari

Tria com vols pagar les quotes d’un servei dissenyat 
expressament per aportar solucions al teu negoci.

La flexibilitat d’un servei que s’ajusta a allò 
que necessiteu tu i el teu negoci

Què aporta Opció Fotovoltaica al teu negoci?

Compromís 

   Redueix l’impacte mediambiental i les emissions 
de CO2.

   Obtén o renova les certificacions energètiques 
de les teves oficines i els estàndards ISO.

   Comparteix amb els teus clients el teu 
compromís. Informació d’emissions en pantalles 
públiques.

Flexibilitat

   Tria la modalitat de servei que encaixi millor  
al teu negoci.

   T’ajudem a pagar la instal·lació com més  
et convingui. 

   Sense inversions inicials.

Previsió

   Coneix per endavant el funcionament de la teva 
instal·lació en el futur. 

   Millor previsió de les teves despeses davant  
de la volatilitat de preus del mercat. 

   Controla la teva instal·lació a la palma de la mà 
gràcies a la monitorització.

Tranquil·litat 

   Un sol interlocutor i una plataforma d’atenció 
telefònica 24 h, 365 dies de l’any.

   Ens encarreguem del manteniment sense  
cap cost.

   Sense problemes ni sobresalts, sempre connectat 
a la xarxa i mai et quedaràs sense subministrament.

900 40 20 20 
atenciosolucions@naturgy.com
www.naturgy.cat/opciofotovoltaica
www.naturgy.cat/solucionsenergetiques


