
zakład przetwórczy zakłąd produkcyjny obiekt handlowy
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Dla zakładu z branży handlowej, wprowadzenie opłaty

mocowej, oznacza wzrost kosztów o ok 22 tys zł. (21%), a

łączne koszt energii w 2021 roku wzrosną o ok 8%

BRANŻA HANDLOWA

OPŁATA MOCOWA

A WZROST CEN ENERGII
DLA FIRM

Zakład z branży produkcyjnej, może

spodziewać się wzrostu opłat

związanych z dystrybucją o ponad 387

tys zł. (ok 51%) Tak więc koszty energii

w 2021 roku wzrosną o ok 9%

BRANŻA
PRODUKCYJNA

Dla zakładu z branży mięsnej,

wprowadzenie opłaty mocowej,

oznacza wzrost kosztów

dystrybucyjnych o ponad 43 tys zł

rocznie (ok 41%), a całkowity

koszt w porównianiu z 2020

rokiem wzrośnie o ok 12%

BRANŻA
PRZETWÓRCZA

ROCZNY WZROST KOSZTÓW 
Z UWZGLĘDNIENIEM OPŁATY MOCOWEJ

W 2021 roku opłaty dystrybucyjne

za prąd, powiększone zostały o

opłatę mocową (76,20 zł/MWh)

oraz opłatę OZE (2,20 zł/MWh)

Jak opłata mocowa przekłada się

na ceny prądu w branży handlowej

przetwórczej i produkcyjnej?

O tyle więcej za prąd płaci teraz

przedsiębiorca. To powoduje ogromne

straty i wzrost całościowych kosztów

za energie, nawet kilkaset tysięcy

złotych rocznie!

76,20 ZŁ/MWH

43 000 zł

387 000 zł

22 000 zł



KROK 1: 
TAŃSZY PRĄD
Obniżenie stawki, gwarancja stałej ceny
prądu, oraz rozliczenie za rzeczywiste
zużycie. Dzięki temu możesz zaplanować
koszty na najbliższe kilka lat, niezależnie
od wahań cen prądu i podwyżek

ODZYSKIWANIE 

KOSZTÓW OPŁATY
MOCOWEJ

KROK 2: 
ODZYSKIWANIE

KOSZTÓW OPŁATY
MOCOWEJ

Tu potrzebujesz Doradcy, który jako
zewnętrzny audytor pomoże Ci obniżyć

koszty energii jak Twój najlepszy
pracownik! Ilość miejsc w programie jest

ograniczona, dlatego zgłoś się na
Bezpłatną Analizę

KROK 3: 
ZARZĄDZANIE
POBOREM ENERGII
Istnieją efektywne rozwiązania
monitorujące ilość zużywanej energii. Dzięki
zastosowaniu inteligentnych narzędzi,
radykalnie zmniejszysz zapotrzebowanie
energetyczne w swojej firmie

KROK 4: 100%
ZIELONA ENERGIA

Korzystaj z Prądu z odnawialnych źródeł
energii, pozycjonując się Certyfikatem

Ekologicznym. Dajemy naszym klientom
dostęp do materiałów z praktycznymi

wskazówkami jak zwiększyć konkurencyjność
i rozpoznawalność firmy, dzięki zastosowaniu

ekologicznych rozwiązań

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ
KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK I ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE 

WWW.ZUMBILAB.PL/TAŃSZY-PRĄD/                                  

TEL: 578 500 301

https://zumbilab.pl/tanszy-prad-dla-firm/

