Greek
Προγράμματα Φωτοβολταϊκών
Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα φωτοβολταϊκών (2017 – 2021) έχει αρχίσει
Το Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκής Εξοικονόμησης [Solar Saver Program] δημιουργήθηκε
για να βοηθήσει τον κόσμο να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πάνελ για την παραγωγή
ηλεκτρισμού. Ο Δήμος πληρώνει το αρχικό κόστος. Εσείς (ο υπόχρεος δημοτικών
τελών) εξοφλείτε σε 10 χρόνια μέσω της πληρωμής των τριμηνιαίων δημοτικών τελών
σας. Λεπτομέρειες, σχετικά με το μέγεθος των φωτοβολταϊκών συστημάτων και τα
κριτήρια επιλεξιμότητας, θα παρασχεθούν στους αιτούντες μέσω ενημερώσεων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εγκαταστάσεις θα γίνουν μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 2018.
Το Πρόγραμμα Ομαδικών Αγορών Φωτοβολταϊκών προσφέρει σε νοικοκυριά,
οργανισμούς και επιχειρήσεις μια ευκαιρία να αγοράσουν ένα ποιοτικό φωτοβολταϊκό
σύστημα από έναν αξιόπιστο προμηθευτή σε χαμηλή τιμή. Πληρώνετε εσείς το
φωτοβολταϊκό σύστημα, και επιλέγετε από διάφορα μεγέθη (2 kW έως 10kW ή
μεγαλύτερο).
Ο Δήμος επιθυμεί τα επόμενα τέσσερα χρόνια να διπλασιάσει τα φωτοβολταϊκά (PV)*
πάνελ στο Darebin.
Τα φωτοβολταϊκά πάνελ θα είναι εγγυημένα για 20 χρόνια. Τα άλλα εξαρτήματα και η
εγκατάσταση θα είναι εγγυημένα για 10 χρόνια.
Ο Δήμος δεν εγγυάται ότι θα γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα της επιλογής σας.
Θα σας δώσουμε μια μη δεσμευτική προσφορά αν τα φωτοβολταϊκά αποτελούν
εφικτή λύση για εσάς.
Οι αιτούντες θα λάβουν περαιτέρω λεπτομέρειες μέσω email ή ταχυδρομείου.
Αν χρειάζεστε τη βοήθεια ενός διερμηνέα παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 8470 8470.
Εγγραφείτε σήμερα [ΚΛΙΚ ΕΔΩ]
Παρακαλούμε πείτε μας το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, τα στοιχεία
επικοινωνίας σας, και ποιο πρόγραμμα προτιμάτε.
Αν έχετε απορίες παρακαλούμε στείλτε email στο solar@darebin.vic.gov.au ή
τηλεφωνήστε το Δήμο στο 8470 8888.
*Τα φωτοβολταϊκά συστήματα ή PV μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρισμό. Αυτό
το φωτοβολταϊκό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει συστήματα ηλιακών θερμοσίφωνων.

Solar Programs
Applications are now open for the solar program (2017 – 2021)
Solar Saver Program has been developed to help people install solar panels for
electricity. Council pays the upfront cost. You (the ratepayer) pay it off over 10
years through quarterly rate payments. Details, regarding the size of solar
systems and eligibility criteria, will be provided to applicants via updates.
IMPORTANT: Installation will take place between July and December, 2018.
Solar Bulk Buy Program offers households, organisations and businesses an
opportunity to purchase a quality solar panel system from a trusted supplier at a
low price. You pay upfront for the solar system, and choose from a range of sizes
(2 kW to 10kW or greater).
Council wants to double solar (PV)* panels in Darebin over the next four years.
Panels will have a 20 year warranty. Other components and installation will have 10
year warranties.
Council cannot guarantee you will be accepted into the program of your choice.
A no-obligation quote will be offered if solar is a viable option for you.
Applicants will receive further details and updates via email or post.
If you would like an interpreter to assist you please phone 8470 8470.
Register today [CLICK HERE]
Please tell us your name, address, contact details, and which program you prefer.
If you have questions please email solar@darebin.vic.gov.au or phone Council
8470 8888.
*PV or photovoltaic systems convert sunlight into electricity. This solar program does
not include solar hot water.

