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MICROGERAÇÃO / UPP

MINIGERAÇÃO / UPP

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUTÓNOMAS

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS

CLIMATIZAÇÃO INTERIOR

CLIMATIZAÇÃO DE PISCINAS

ILUMINAÇÃO

SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO ENERGÉTICA

AUTOCONSUMO / UPAC

Consulte-nos para mais informações sobre as nossas soluções.

Oferta
mais barata
do mercado

Alvará INCI nº 71575

Com possibilidade de financiamento TAEG 0,0%1

DE PAINÉIS SOLARES PARA

AUTOCONSUMO

Albufeira . Braga . Cascais/Sintra . Coimbra
Mafra . Ponte de Sôr . Santarém . Setúbal

www.sunenergy.pt
info@sunenergy.pt

KITS DE

AUTOCONSUM
O

c/ 5 anos de garantia

da instalação 2

1 Crédito pessoal, taxa fixa, sujeito a aprovação. Sem 
custos processuais. Informe-se no Montepio Crédito
2 Garantia da instalação de 2 anos + 3 anos de oferta, 
no valor de 150€

PUB



O autoconsumo consiste na instalação de painéis solares fotovoltaicos 
que captam a radiação solar e que, com a ajuda de inversores de corrente, 
produzem energia elétrica que é consumida pela sua casa. Toda a energia 
produzida e consumida representa poupança, uma vez que deixa de ser 
comprada ao comercializador de energia com o qual foi celebrado o contrato 
de fornecimento de energia elétrica.

O autoconsumo permite também a acumulação de energia com recurso a 
baterias, as quais são carregadas quando existe mais produção, sendo a 
energia usada entretanto em períodos de ausência de produção.

Os kits de autoconsumo da Sunenergy são constituídos por:
· 1 ou mais módulos fotovoltaicos;
· 1 ou mais microinversores;
· Estrutura de suporte e fixação dos painéis ao telhado;
· Cabo AC e tampas de proteção;
. Projeto e instalação e legalização junto das entidades 
competentes - isenção de taxa até 1500w.

Consulte-nos para obter uma proposta para potências superiores a 
1,5kW e para sistemas com baterias para armazenamento de energia.
Se faz parte do grupo crescente de pessoas que pretende obter a sua 
independência energética e que, por outro lado, acredita nas vantagens das 
energias renováveis, em particular, da energia do sol, não deixe de contactar 
a Sunenergy.

OFERTA SUNENERGY

COMO FUNCIONA?

O autoconsumo, atividade regulada pelo Decreto-Lei nº 153/2014 de 20 
de Outubro, é um novo modelo de produção de energia elétrica a partir de 
energias renováveis, em particular a partir do sol, através do qual a energia 
produzida pelos painéis solares é consumida por todos os equipamentos 
elétricos que tem em sua casa.

O QUE É O AUTOCONSUMO?

Proteja-se dos aumentos sucessivos do preço da eletrecidade pelo menos nos próximos 25 anos.
Veja a poupança anual que pode alcançar com os kits de autoconsumo da Sunenergy.

REQUISITOS

1TAN 0% e TAEG 0%
Crédito pessoal. Taxa fixa. Sujeito a aprovação. Sem custos processuais. Informe-se no Montepio Crédito.
Campanha válida até 31 de dezembro de 2017

estimada com tarifa bi-horária

Kits de 
Autoconsumo

Sunenergy

Poupança
estimada
(anual)

Porto
Coimbra
Lisboa
Faro

5 anos
5 anos
4 anos
4 anos

PVP

Nº de prestações 
mensais

Retorno do
 kit de 6 painéis

Prestação 
mensal

Financiamento TAEG 0,0%1

Montante 
financiado / MTIC

500W
(2 painéis)

188€
190€
197€
214€

1,300.00€

36

36,11€

1,300.00€

750W
(3 painéis)

282€
285€
296€
321€

1,700.00€

36

47,22€

1,700.00€

INVESTIMENTO E POUPANÇA 

Tabela de preços atualizada em www.sunenergy.pt

LIGUE-SE AO SOL
Produza a sua energia a partir do sol

1000W
(4 painéis)

376€
379€
394€
428€

2,200.00€

61,11€

2,200.00€

36

1250W
(5 painéis)

470€
475€
493€
535€

2,600.00€

72,22€

2,600.00€

36

1500W
(6 painéis)

564€
570€
592€
642€

3,000.00€

83,33€

3,000.00€

36


