Projeto - Bônus Fotovoltaico para Condomínios Residenciais
A Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL Paulista, por meio do Programa de
Eficiência Energética (PEE) regulado pela ANEEL, inicia o projeto que oferece
desconto de até 50% para condomínios residenciais na aquisição de sistema de geração
de energia fotovoltaico.
Além do desconto, os condomínios participantes poderão ganhar novas lâmpadas de
tecnologia LED. O condomínio deverá descartar 1 lâmpada fluorescente ou
incandescente para cada kW de capacidade instalada para trocar por 1 lâmpada de LED.
Vale ressaltar que faremos apena a entrega mediante o descarte, a instalação das novas
lâmpadas é responsabilidade do condomínio.
QUEM PODE PARTICIPAR
•
Obrigatório cadastrar-se no site do programa para participar;
•
Pertencer a área de concessão da CPFL Paulista;
•
Ser unidade consumidora cadastrada como Condomínio Residencial horizontal
ou vertical;
•
Estar adimplente com a concessionária;
•
Potência mínima por cliente: 10 kWp, que representa uma conta com o valor
médio de R$700,00;
•
Possuir telhados em condições de receber a instalação dos módulos
fotovoltaicos;
•
Apresentar cópia da última conta de energia;
•
Possuir e disponibilizar conexão com a internet (wifi) no local onde os
equipamentos seriam instalados.
SELEÇÃO DOS BENEFICIADOS
•
A qualificação para a instalação será informada após avalição técnica a ser
realizada pela equipa da CPFL. Quando identificado a impossibilidade da
instalação por problemas de interferências, sombreamento, orientação
geográficas da área disponível, civis ou elétricos, fica a cargo do condomínio
adequar, se for possível, para se enquadrar no programa.
•
O programa prevê a instalação de sistemas até se atingir a potência instalada de
até 700 kWp, sendo o foco do projeto a região metropolitana de Campinas. O
programa se encerra quando a potência determinada for instalada ou dentro do
prazo de 1 ano.
•
Os condomínios serão beneficiados mediante a ordem de fechamento de
contrato, sendo que as visitas e propostas comerciais serão agendadas e enviadas
conforme ordem de inscrição.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
•
Condições de Pagamento: boleto bancário em até 6 vezes, sujeito à análise de
crédito. Parcelamento no Cartão de Crédito das bandeiras Visa/Master/Elo em
até 12 vezes ou financiamento pelo Banco Santander em até 60 vezes;
•
As condições de pagamento serão aplicadas conforme avaliação de crédito do
Cliente.
RESPONSABILIDADES DO CONDOMÍNIO
•
Se responsabilizar por eventuais obras civis, incluindo substituição ou
adequação do padrão de entrada para aprovação do projeto pela distribuidora ou

•
•
•

ainda para o funcionamento adequando do sistema.
Se necessário realizar obras de infraestruturas, como nivelamento em terreno,
reforços em telhados e suas estruturas, instalação de valas e dutos enterrados,
quando for o caso.
Disponibilizar acesso à equipe técnica da CPFL para as avalições locais que se
fazem necessárias.
A qualificação para a instalação será informada após a avalição técnica a ser
realizada pela equipa da CPFL. Quando identificado a impossibilidade da
instalação por problemas de interferências, sombreamento, orientação
geográficas da área disponível, civis ou elétricos, fica a cargo do condomínio
adequar se for possível, para se enquadrar no programa.

