
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad organizuje skupinový/kolektívny nákup fotovoltických zariadení
s inštaláciou pre domácnosti. V rámci kolektívneho nákupu S.O.S. umožní spotrebiteľom-domácnostiam výhodnejší 
nákup, inštaláciu a pripojenie otestovaného fotovoltického systému pre ich rodinný dom.

Pretože sa budeme snažiť pre registrovaných spotrebiteľov dosiahnuť čo najlepšie podmienky nákupu, inštalácie a pripojenia do 
siete. Nákup fotovoltického zariadenia prostredníctvom kolektívneho nákupu zahŕňa dodanie  systému a jeho inštaláciu na 
dohodnuté miesto, administráciu spojenú s akceptáciou zdroja zo strany distribučnej spoločnosti a v prípade záujmu spotrebiteľa 
aj zariadenie na reguláciu prebytkov. Dodávateľov vopred preverujeme, zmluvy o dielo, ktoré uzatvoria so spotrebiteľmi, 
kontrolujeme a musia zabezpečiť aj kvalitný záručný servis. Spotrebiteľ bude mať možnosť vybrať si navyše za individuálne 
dohodnutú cenu dodanie a inštaláciu batérie alebo služby spojené so zabezpečením virtuálnej batérie. Všetci spotrebitelia, ktorí 
sa registrujú do nášho kolektívneho nákupu, dostanú nezáväznú ponuku, aké modely a za akú cenu budeme ponúkať.

Do kolektívneho nákupu fotovoltických zariadení pre domácnosti s inštaláciou sa môžu zapojiť všetci spotrebitelia žijúci na území 
Slovenskej republiky, ktorí sú majiteľmi rodinných domov. Registrácia je bezplatná a účasť nezáväzná. Až po prijatí ponuky 
dodávateľa sa rozhodnete, či s ním zmluvu za podmienok dohodnutých v rámci skupinového nákupu uzatvoríte alebo nie.

Skupinový nákup fotovoltických systémov
pre rodinné domy 

PREČO SA OPLATÍ
ZÚČASTNIŤ?

KTO SA MÔŽE 
ZÚČASTNIŤ?

VÝHODY FOTOVOLTIKY

1. 2. 3.
Už pred energetickou krízou 

návratnosť investície do správne 
nainštalovaného fotovoltického 
systému v domácnosti odborníci 

odhadovali na menej ako 10 
rokov, dnes je to 6-7 rokov a pri 
rastúcich cenách energie sa vám 
táto investícia môže vrátiť aj skôr. 

Pri odhadovanej životnosti 
panelov cca 25 rokov ide teda 

neskôr už len
o čistú úsporu. 

Majiteľ fotovoltického zariadenia 
je navyše menej vystavený 

negatívnym dopadom rastu cien 
elektriny. Doslova platí, že čím 

drahšia je elektrina zo siete, tým 
výnosnejšia je investícia do 

vlastných fotovoltických 
elektrární. Po dokončení 

inštalácie a pripojení do siete 
stačí investorovi už len pozorovať 

ako systém funguje.

Fotovoltické zariadenia na výrobu 
elektriny využívajú slnečnú 

energiu – jeden
z obnoviteľných zdrojov energie – 

a neprodukujú žiadne škodlivé 
emisie.



K dispozícii môže byť obmedzené množstvo fotovoltických panelov, 
takže sa na www.spolocnenakupy.sk registrujte ešte dnes!

LEN TRI JEDNODUCHÉ KROKY

DOBRE
VEDIEŤ 

Kolektívny nákup prebieha ako online kampaň šesť týždňov – od 17. októbra do 30. novembra 2022, a celá komunikácia bude 
prebiehať (hlavne) cez webovú stránku www.spolocnenakupy.sk a mailom. Registrujte sa čo najskôr na stránke 
www.spolocnenakupy.sk. Pri registrácii nám poskytnete len svoje meno, priezvisko a emailovú adresu, ktoré potrebujeme, aby 
sme vás informovali o priebehu kampane a zaslali vám ponuku od dodávateľa. 

Zmluvu na nákup, inštaláciu a pripojenie fotovoltického systému uzatvoríte priamo s dodávateľom podľa dohodnutých podmienok 
kolektívneho nákupu, s ktorým S.O.S. vopred dohodne čo najvýhodnejšie obchodné podmienky pre spotrebiteľov. Všetky 
informácie o ďalšom postupe, spolu s ponukou dodávateľa, dostanete v priebehu novembra 2022 na email, ktorý ste zadali pri 
registrácii do kolektívneho nákupu na stránke www.spolocnenakupy.sk

O výhodnom nákupe kvalitných fotovoltických panelov otestovaných v nezávislých odborných laboratóriách povedzte aj svojim 
priateľom a známym - pretože spolu sme silnejší!

MÁŠ ZÁUJEM? 
REGISTRUJ SA TERAZ!

AKO NA TO?

POTREBUJETE POMOC S REGISTRÁCIOU?

Kontaktujte naše call centrum 
(pondelok-piatok 8:00-16:30)

Bývate v rodinnom dome a 
uvažujete o fotovoltike? Čo 

najskôr sa bezplatne registrujte 
do nášho skupinového nákupu 
a dostanete nezáväznú ponuku 

dodávateľa, ktorú môžete v 
pokoji zvážiť.

V novembri dostanete e-mailom 
ponuku dodávateľa na kúpu, 

inštaláciu a pripojenie 
fotovoltického systému pre váš 

rodinný dom. Potom sa 
rozhodnete, či zmluvu 
podpíšete alebo nie.

Zmluvu podpíšete priamo s 
dodávateľom, podľa vopred 
dohodnutých podmienok. 

Inštalácia zakúpeného 
zariadenia bude prebiehať v 

mesiacoch marec-august 2023.

REGISTRÁCIA PONUKA NÁKUP

0800 333 222 


