
LOCALITZA ELS 
PUNTS DE 

CÀRREGA DE 
BASSOLS ENERGIA

Avinguda dels Volcans, 14,
17811 Santa Pau, Girona

SEMI RÀPIDA 22 kW

COM ARRIBAR OBERT LES 24 H

Solucions per a cases
unifamiliars
o pàrquings privats

APOSTEM
PER LA
MOBILITAT
SOSTENIBLE
T’oferim 
solucions per
fer ara el
canvi 
aprofitant
l’energia de 
la manera
més eficient

Instal·lem el teu punt
de càrrega de vehicle
elèctric
Digue'ns on vols el teu punt de càrrega.
T'assessorem i t'enviem un pressupost gratuït

SOL·LICITA UN PRESSUPOST GRATIS

M’INTERESSA

Garatge privat

Codi postal

Mail

Telèfon

Si tens un cotxe elèctric o estàs pensant 
comprar-te'l i no saps quin carregador instal·lar:
Les nostres solucions de càrrega per a la llar et 
permetran carregar el teu vehicle elèctric de forma 
ràpida, segura i eficient.

Explora les teves opcions

Solucions per
a empreses

M’INTERESSA

Oferim solucions de càrrega intel·ligents, segures i 
innovadores per a les vostres flotes de vehicles o bé 
per posar a disposició dels vostres clients i 
treballadors un servei de càrrega al vostre 
aparcament.

Explora les teves opcions

Solucions
accessibles

M’INTERESSA

Pensades per a organismes públics i institucions 
que aposten per la mobilitat sostenible.

Solucions per a facilitar punts de càrrega a la teva 
ciutat o poble. Ajuda a impulsar la transició 
energètica!

Explora les teves opcions

Solucions per
a pàrquings
comunitaris

M’INTERESSA

Oferim solucions per a comunitats de veïns on 
podràs instal·lar el carregador de vehicle elèctric a 
la teva plaça de pàrquing.

Explora les teves opcions

ON VOLS EL PUNT
DE CÀRREGA

ON VOLS EL PUNT
DE CÀRREGA

ON VOLS EL PUNT
DE CÀRREGA

ON VOLS EL PUNT
DE CÀRREGA

CASA
EMPRESA

VIA PÚBLICA
COMUNITATS

CASA
EMPRESA

VIA PÚBLICA
COMUNITATS

CASA
EMPRESA

VIA PÚBLICA
COMUNITATS

CASA
EMPRESA

VIA PÚBLICA
COMUNITATS

Tenim una gamma exclusiva de tarifes 
d'electricitat renovables que s'adapta a les 

teves necessitats de conducció perquè puguis 
beneficiar-te dels preus més econòmics!

TARIFA EXCLUSIVA
PER A CONDUCTORS

DE VEHICLE
ELÈCTRIC

MÉS INFORMACIÓ

El temps de càrrega d'un vehicle elèctric oscil·la 
entre els 30 minuts i les 12 hores, en funció de la 
capacitat de la bateria del model de vehicle i de 
la velocitat del punt de càrrega.

Quant temps 
necessito per 

carregar el meu 
vehicle 

elèctric?

LENTA
La potència màxima d'aquest tipus de 
carregador sol ser de 3,7 kW i sol tardar entre 6 i 
12 hores a carregar un cotxe elèctric pur. És per 
això que és ideal per a la càrrega nocturna o bé 
per a un lloc de treball durant la jornada laboral.

Els carregadors ràpids tenen una potència de 7 
kW a 22 kW i solen tardar entre 2 i 5 hores a 
carregar un vehicle elèctric, en funció de la 
bateria del cotxe. Aquest tipus de punt se sol 
instal·lar a empreses o bé a aparcaments a la 
via pública.

RÀPIDA

SÚPER RÀPIDA
Els carregadors de càrrega súper ràpida tenen 
una potència des de 43 kW i generalment solen 
ser capaços de carregar els vehicles elèctrics 
fins al 80% en 20-40 minuts. Són una bona opció 
de càrrega per a viatges llargs.

tipus i 
velocitats 

dels diferents
punts de 
càrrega

6-12 hores

10-20 km per hora de càrrega

2-5 hores

30-120 km per hora de càrrega

20-60 minuts
250-500 km
per hora de càrrega



SOL·LICITA ARA EL TEU ESTUDI GRATUÏT

No ens imaginem

un futur que no sigui 

amb energies 

renovables,

 i tu?

Estalvia generant
la teva pròpia energia

A Bassols Energia tenim la missió d'aturar el 
canvi climàtic abans que arribem a un punt 

d'inflexió irreversible. Volem construir un futur 
millor: un futur amb energies netes i lliures 

d'emissions. 

Com que sabem que cada casa és un món, 
analitzem el teu cas particular i t’oferim la millor 
solució per al teu teulat

Passa't a 
l’autoconsum,
ens encarreguem 
de fer realitat 
el teu sistema 
solar

Energia 100% 
verda 

infinitament teva

què hi guanyes?

Funcionament 
d'un sistema 
solar
Si el que vols és instal·lar un sistema d'energia 
solar a la teva llar, és possible que vulguis saber 
com es generarà la teva electricitat 100% neta i 
gratuïta.

Maximitza el 
teu estalvi

Produint la teva pròpia energia 
estalviaràs en la teva factura

de la llum

€

INDEPENDÈNCIA 
ENERGÈTICA

Amb el teu sistema solar, podràs 
maximitzar la teva independència 

energètica.

Casa teva, més 
sostenible

Sigues proactiu en la reducció 
d’emissions de carboni i 

contribueix a evitar l’escalfament 
global del planeta

monitoritza la 
teva energia
Tindràs les dades del teu 

consum elèctric al teu abast
des de l’Oficina Virtual

1
2
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3
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Els panells solars converteixen la llum del sol 
amb electricitat a corrent continu. 1

2
L’inversor converteix l’electricitat en corrent 
contínua en corrent alterna, perquè sigui apte 
pel teu ús.

Necessites més energia que la que et dona 
el sistema solar?3

La teva llar ja s’alimenta d’energia solar!5

Aprofita l’energia solar per carregar el teu 
vehicle elèctric amb un punt de càrrega 
instal·lat a casa teva.

6

Podràs agafar energia 
de la xarxa per si no en 

fas prou amb la teva 
generacio solar.

Et pots instal·lar bateries 
que són les encarregades 

d’emmagatzemar 
l’energia excedent per 
poder-la disposar d’ella 

quan no hi ha sol.

SÍ

4

NO

Hi ha hores que 
produeixo més 

energia de la que 
consumeixo.

L’energia que no 
utilitzes retorna a 

la xarxa i se’t 
compensarà a la 

teva factura.

DEMANA EL TEU PRESSUPOST PERSONALITZAT

Si el que vols és aconseguir una major 
independència energètica i aprofitar al màxim 
l'energia solar: T’oferim l’opció de posar una 
bateria Sonnen a la teva instal·lació 
d'autoconsum

Energia les 24h
amb una bateria 
intel·ligent

MÉS INFORMACIÓ

Si vols tenir un estalvi extra en la teva factura 
de llum, nosaltres ho podem aconseguir!

Et comprem l'energia que no fas servir amb 
la Tarifa SOLAR PLUS

et sobra energia? 
te la comprem!

CONTRACTA ARA

Tres passos per 
estalviar amb 
energia solar

Un expert en energia solar 
analitzarà el teu cas i 

elaborarà una proposta 
personalitzada per a la teva 

llar amb una estimació 
d’estalvi a futur

Contacta
amb nosaltres

1

Des de Bassols Energia ens 
encarreguem de fer realitat el teu 

sistema solar: des del disseny 
fins als tràmits administratius i la 

instal·lació.

Instal·lem el teu
sistema solar

Controla l’energia que produeixes i 
consumeixes monitoritzant el teu 

sistema solar. Millora el medi ambient i 
estalvia al mateix temps!

Gaudeix de l’energia
del sol

2

3

Demana ara 
el teu estudi 

GRATUÏT

Adreça electrònica

Nom

Comentari

Telèfon

Codi postal

ENVIAR


