
TEO - TRAJNOSTNA 
ENERGETSKA OSKRBA

Znižajte stroške
energetske oskrbe.

Naložba, ki se odplača
skozi prihranke.

Zagotovite si varno
oskrbo z energijo.



SONČNA ELEKTRARNA 
Z lastno sončno elektrarno zmanjšate odvisnost od naraščajočih 
stroškov dobave električne energije ter si zagotovite varno
in okolju prijazno oskrbo z električno energijo. Naložba se povrne
v roku 7-10 let skozi prihranke pri stroških za električno energijo,
njena življenjska doba pa znaša do 30 let. 

BATERIJSKI HRANILNIK POWERWALL V PAKETNI 
PONUDBI NGEN 
V sodelovanju s slovenskim partnerjem NGEN ponujamo paket, 
ki vključuje baterijski hranilnik Powerwall z 10-letnim jamstvom in 
izjemno ugodno dobavo električne energije. Hranilnik zagotavlja 
neprekinjeno napajanje v času izpada elektroenergetskega omrežja, 
ob že nameščeni sončni elektrarni z namestitvijo hranilnika povečate 
stopnjo samooskrbe z energijo, proizvedeno iz lastne sončne 
elektrarne.
V paket je vključena tudi izredno ugodna dobava električne energije!

SONČNA ELEKTRARNA IN PAKET NGEN
Z BATERIJSKIM HRANILNIKOM 
Namestitev sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom nudi 
večjo samozadostnost pri oskrbi z električno energijo. Viški dnevno 
proizvedene električne energije se shranijo v hranilnik namesto, da 
bi jih oddali v omrežje, shranjeno energijo pa nato koristite v nočnem 
času ali času zmanjšane  proizvodnje sončne elektrarne.

Za načrtovanje in izgradnjo vseh visokokakovostnih 
MERKURjevih rešitev trajnostne energetske oskrbe 
– TEO poskrbijo izkušeni strokovnjaki. V Merkurju
za vse naše sončne elektrarne na ključ zagotavljamo 
splošno 2-letno jamstvo na izvedbo!

NOVE CELOVITE REŠITVE
TRAJNOSTNE ENERGETSKE 
OSKRBE - TEO



 VEČJE UDOBJE BIVANJA
 TER ZANESLJIVA OSKRBA Z ENERGIJO
• Varna naložba, ki se odplača skozi prihranke.
• Ugodno financiranje in možnost pridobitve
 nepovratnih sredstev Eko sklada.
• Brezhibna izvedba.
• Dolga življenjska doba.
• Okolju prijazna oskrba z energijo.
• 10 in več letna jamstva.
• Poskrbimo za celovito izvedbo brez skritih stroškov in stresa.

STROKOVNO 

SVETOVANJE

IN NAČRTOVANJE 

KOMPONENTE VRHUNSKE KAKOVOSTI
Naše sončne elektrarne sestavljajo fotonapetostni moduli 
kanadskega proizvajalca Canadian Solar, konstrukcija 
nemškega proizvajalca K2 Systems ter razsmerniki
in optimizatorji moči izraelskega proizvajalca SolarEdge.

www.merkur.si/teo



STOPITE V STIK Z NAMI 
Razbremenite se visokih stroškov.
Pridobite informativno ponudbo
z izpolnitvijo obrazca na www.merkur.si/teo
ali pokličite na 080 88 01.

PRIDOBITE
INFORMATIVNO

PONUDBO

SUBVENCIJE EKO SKLADA
Za MERKURjevo sončno elektrarno lahko gospodinjstvo ali podjetje pridobi 180,00 EUR 
subvencije Eko sklada za vsak 1  kV moči. V primeru tipične samooskrbne sončne elektrarne 
moči 11  kWp to pomeni 1.980,00 EUR subvencije. Več o pogojih za pridobitev nepovratnih 
sredstev Eko sklada za gospodinjstva in podjetja na spletni strani Eko sklada.
Vso potrebno dokumentacijo in postopke za pridobitev nepovratne finančne spodbude
Eko sklada bomo ob odločitvi za lastno sončno elektrarno za vas uredili v MERKURju.
Več o pridobitvi nepovratnih sredstev Eko sklada najdete na merkur.si/teo.

UGODNO FINANCIRANJE NA OBROKE
Za nakup MERKURjeve sončne elektrarne vam omogočamo različne oblike obročnega 
odplačevanja z nizko obrestno mero in možnostjo odplačila vse do 20 let!
Vse potrebno za vas uredimo na enem mestu.

UGODNO
FINANCIRANJE

DO 20 LET

MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, Naklo


