EKO Biznes
• zasilaj biznes energią z kogeneracji
• wspieraj ochronę środowiska naturalnego
• realizuj założenia strategii CSR
#ZielonyZwrotTAURONA
biznes.tauron.pl

EKO Biznes

ograniczaj emisję CO2
Dbamy o środowisko naturalne, dlatego rozwijamy i wspieramy ekologiczne
technologie produkcji energii elektrycznej. W ramach EKO Biznes oferujemy zakup
energii elektrycznej o obniżonej emisji CO2 wytwarzanej w elektrociepłowniach.
Stosowana w nich kogeneracja polega na wspólnej produkcji energii elektrycznej
i ciepła w jednym procesie technologicznym, dzięki czemu jest efektywniejsza niż ich
konwencjonalne wytwarzanie.

EKO Biznes

Wybierając produkt EKO Biznes, Twoja firma będzie wspierać ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji
CO2 do atmosfery. Zakup energii z kogeneracji umożliwia spadek emisji CO2 do atmosfery o ponad 467 kg za każdą 1 MWh
(w porównaniu ze wskaźnikiem emisji CO2 dla węgla kamiennego).
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Więcej o produkcie
Po wyborze produktu EKO Biznes Twoja firma otrzyma Certyfikat Akcesyjny wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji
Energii (PTCE). Będzie w nim wskazana planowana ilość zużycia energii oraz planowana wartość redukcji emisji CO2. Dodatkowo
po zakończeniu obowiązywania umowy przekażemy certyfikat, który potwierdzi faktyczną wielkość emisji CO2, jakiej udało
się uniknąć Twojej firmie. Jest ona obliczana na podstawie zużycia energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy.
Przykład:
 planowana roczna wielkość zakupu energii elektrycznej: 2000 MWh
 wartość ekwiwalentu redukcji emisji CO2: 935 400 ton (wg danych za 2021 rok)

Dzięki Twojej decyzji w ciągu roku do atmosfery nie trafi ponad 935 tys. ton CO2.
Otrzymane certyfikaty oraz specjalne logo produktu EKO Biznes mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych
i marketingowych Twojej firmy.

Warunki korzystania
Produkt jest dostępny dla klientów biznesowych na terenie całego kraju.
Zapraszamy do kontaktu: biznes.oferta@tauron.pl

