


KORZYSCI
Kompleksowe zabezpieczenie przed stratami spowodowanymi przerwami 
w dostawie energii. Przystąpienie do programu to bezpieczeństwo, ciągłość 
działania produkcji, usług czy prowadzenia inwestycji.

Będąc objętym programem, w ustalonym czasie dociera profesjonalny zespół, 
odpowiednie urządzenie prądotwórcze oraz cały osprzęt niezbędny do jego 
podłączenia i uruchomienia.

Brak konieczności nabywania sprzętu na własność, to także zaleta 
programu Power_ON! Nie musisz też zatrudniać fachowca do jego obsługi. 
To my zapewniamy Ci zarówno sprzęt jak i profesjonalny zespół podczas całego 
okresu działania urządzenia lub urządzeń. Jesteśmy w pełnej gotowości.

Więcej szczegółów dotyczących programu oraz formularz zgłoszeniowy 
znajdziesz TUTAJ.
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BEZPIECZEŃSTWO 
W sytuacjach kryzysowych wszyscy w tym samym czasie szukają 
wsparcia, chcąc wynająć agregat prądotwórczy. Program Power_ON! 
gwarantuje ci, że my nie powiemy NIE.

Jesteśmy od tego aby przywrócić zasilanie i utrzymać w działaniu Twoją 
produkcję, usługi oraz prowadzone przez Ciebie inwestycje.

Będziesz objęty programem ochronnym – wystarczy jeden telefon – 
w systemie 24/7.

SPRZĘT I LUDZIE
Power_ON! to dopasowane do Twoich potrzeb urządzenia niezbędne 
do podtrzymania prądowego Twojej działalności. Koordynator 
przeanalizuje twoje potrzeby w zakresie zasilania, następnie skonfiguruje 
potrzebny sprzęt oraz ustali optymalny czas dojazdu zespołu 
agregatowego. Nasze zespoły to specjaliści w dziedzinie obsługi 
urządzeń prądotwórczych, którzy zadbają o odpowiednie podłączenie 
instalacji, a także będą przez cały czas działania urządzeń czuwać 
nad sprawnością ich działania.

Zaufaj nam – my włączymy Ci prąd!

OPŁACALNOŚĆ
Wstrzymanie produkcji, zatrzymanie systemów zarządzania 
przedsiębiorstwem, wyłączone systemy chłodzenia w placówkach 
handlowych to straty finansowe. Przystąpienie do programu Power_ON! 
Pozwala na minimalizację tych strat oraz poczucie bezpieczeństwa 
działania firmy. To także brak konieczności inwestowania we własny 
park maszynowy oraz jego obsługę – zaoszczędzone środki 
wykorzystaj na potrzeby Twojego biznesu.



OPINIE
Pit acculle catemqu aspero doluptis et ace-
ata exerrumquo moluptatur, esercilibus. 
Ecum audam invelendam volor as minc-
tem fugias derferspit renihit, te com-
modi tatinve ligenihil mi, ullabor sunti 
re et aut omnis as aspit mossin nonsequid 
qui bea velit que expelle ndaecum quosse 
volecab orerferundi ratus, solor moditat 
iscimusda sit at abor sequat voluptatium, 
et aut in nit et aut moloratem andemporias 
aute simus, alictiatur, consecti odignien-
dit quia suntion pelibea quas maioribus 
consend aerumquiam ab idesequia in par-
chil minihit iusantem. Natur, unti net venis 
mos magnam facestotam quam et pliquos 
remporum ute precte nullori tatureium ace-
peris iunda ipsam raest dolorro quis non co-
rehen ihitem exceaque magnis et fac-
custem a nullendebist pos dolenetur?
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JAK TO DZIAŁA?
1. Wypełnij i prześlij nam formularz zapotrzebowania 

prądowego.

2. Po jego otrzymaniu wspólnie określamy potrzeby mocy 
w razie sytuacji kryzysowej w docelowej lokalizacji podanej 
w formularzu, tak abyśmy byli przygotowani.

3. Ustalamy procedury postepowania w sytuacji awaryjnej:

• co robić, kiedy nastąpi przerwa w dostawach prądu,
• jak dowiedzieć się o czasie przerwy w dostawie prądu,
• jak określić stopień ryzyka prognozowanego okresu 

bez prądu– określenie niezbędnego „czasu reakcji”,
• jak zabezpieczyć zakład/firmę w chwili blackoutu

4. Określamy w jakim czasie musimy dotrzeć do Ciebie 
w sytuacji awaryjnej, mając na uwadze wymagania 
techniczne obiektu do zabezpieczenia oraz jego lokalizację.

5. Ustalamy jakie są możliwości podłączenia awaryjnego 
zasilania, tak abyśmy byli przygotowani.

6. Określamy sposoby komunikacji 24 godziny na dobę.

7. Ustalamy koszt usługi specjalne dla Ciebie, dopasowanej 
do Twoich potrzeb.

8. Podpisujemy umowę przystąpienie do Power_ON!

9. Witamy. Od tego momentu jesteś objęty ochroną programu  
Power_ON! Przez cały okres trwania umowy jesteś 
kompleksowo zabezpieczony prądowo.

Życzymy Ci, abyś nigdy nie miał strat  
z powodu przerwy w dostawie prądu.



DOŁĄĆZ. 
BĄDŹ PowerON!



PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA


