
Optymalizacja   
kosztów energii  
w Twojej firmie

Więcej niż energia 
Przygotuj ostatnie faktury  za sprzedaż 
i dystrybucję energii, a my dobierzemy 
produkty optymalizujące koszty  
i doradzimy  ekologiczne rozwiązania. 

Bezpłatnie na start
dla grona naszych klientów  
wykonujemy analizę  parametrów 
dystrybucyjnych.  Zmniejsz swoje 
rachunki!



Modernizacja  
oświetlenia

Zastosuj ekologiczne rozwiązania  

Wybierz oświetlenie LED, które nadaje 
się w 100% do recyklingu  i pomaga 

zmniejszyć emisję CO2.

Zyskaj realne oszczędności

Oświetlenie LED dzięki niskiemu 
zużyciu energii, generuje bardzo 

duże oszczędności względem  
 tradycyjnego oświetlenia.

Wybierz komfort

Z Axpo otrzymujesz kompleksową 
obsługę – od analizy po wymianę 

oświetlenia.



Zmiana  
zasilania

Postaw na stabilność dostaw 
Wybudowanie i podłączenie stacji 
transformatorowej zapewnia uniknięcie 
spadków napięcia, a dodatkowo 
zmniejsza opłaty za dystrybucję.

Korzystaj ze zmiany
W zależności od taryf lokalnego 
dystrybutora OSD, możesz obniżyć 
opłaty dystrybucyjne nawet  
o 80-130zł/MWh.

Wybierz wysoki standard
Dajemy gwarancję jakości  
wykorzystywanych elementów  
wchodzących w skład stacji  
transformatorowej oraz  zapewniamy 
kompleksową obsługę – od ustalenia 
 warunków przyłączeniowych,  
aż do odbioru inwestycji.



Kompensacja  
mocy biernej 

Nie trać energii  
Energia bierna to energia, która nie 
zasila urządzeń a bezczynnie pulsuje  
w liniach przesyłowych. Po przekroczeniu 
w instalacji dopuszczalnej  wielkości 
mocy biernej, dystrybutor prądu nalicza 
dodatkowe opłaty na fakturach  
dystrybucyjnych. Możesz je znacząco 
zredukować.

Unikaj niepotrzebnych opłat
Jeżeli na FV w pozycji „moc bierna” 
jest koszt powyżej 300 zł, należy  
w instalacji zainstalować urządzenia 
kompensujące, które obniżają ten 
koszt o 95%.

Oszczędzaj energię i wydłuż  
żywotność instalacji
Skuteczne wyeliminowanie mocy 
biernej pozwoli nie tylko zaoszczędzić 
pieniądze, ale przyczyni się również 
do skuteczniejszej eksploatacji urządzeń 
elektrycznych oraz elementów  
zasilających.



Myślimy globalnie, 
działamy lokalnie.
Od ponad 100 lat jesteśmy obecni  
na większości rynków  w Europie,  
a od 2016 roku również w USA.  
Nasi klienci,  w liczbie ponad 3 mln,  
to zarówno gospodarstwa  domowe, 
jak i wielkie międzynarodowe  
korporacje.

Jako Axpo Polska prowadzimy  
działalność już od 2001 roku, tworząc 
rozwiązania dla klientów biznesowych. 
Nasza oferta trafia do małych i średnich 
przedsiębiorstw, odbiorców  
przemysłowych, spółek obrotu energią 
oraz wytwórców energii odnawialnej.
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