Ajánlatkéréstől az installációig

Szerződéskötés után elkészítjük az áramszolgáltatói igénybejelentést.
Bízva a sikeres elbírálásban kollegáink már össze is állítják a rendszeréhez szükséges
napelemeket, invertert, tartószerkezeteket és egyéb alkatrészeket. Minden termékre több éves, akár
évtizedes garanciát vállalunk, hogy biztos lehessen befektetésének gondtalan megtérülésében.

Áramszolgáltatói
igénybejelentés
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Miután szimpatikusnak találta az árajánlatunkat és telefonon is egyeztettünk a részletekről
egy 50 km-ig ingyenes helyszíni felmérés keretében pontosítjuk a rendszer igényeit, hogy végleges
árajánlatot adhassunk. A szerződés aláírása után esedékes az első, 30%-os előleg beﬁzetése.

Helyszíni felmérés,
végleges árajánlat
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Egy napelemes rendszer telepítése nagy döntés.
Az ajánlatkérést, mint első lépést érdemes egy alapozó piackutatással megelőzni, hiszen így Ön is
tájékozottabb lesz a kínálatról és felkészültebb lesz az igényeivel.
Éppen ebben a folyamatban szeretne segíteni a SolarKit csapata az ingyenes konzultáció lehetőséggel,
ahol egy tapasztalt szakértőnk elmagyarázza Önnek a folyamatokat és válaszol minden kérdésére.

Ajánlatkérés,
lehetőségek
felmérése
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Elbírálás: 30 nap
Az áramszolgáltatói igénybejelentés sikeres elbírálása után benyújtjuk a csatlakozási dokumentációt is
amely tartalmazza a rendszer pontos speciﬁkációit. Ezt a kamarai tag villamosmérnök kollegánk készíti el,
akinek több száz csatlakozási dokumentáció elkészítése van már a háta mögött. Ennek elfogadása után
esedékes a második, 40%-os előleg beﬁzetése.

Csatlakozási
dokumentáció
beküldése

04.

Elbírálás: 30 nap

A folyamat végére érve elindulhat a környezetbarát, megújuló energia termelése és a rendszer
folyamatos monitorozása. Amennyiben elégedett általunk telepített napelemes rendszerével, kérjük
ajánljon bennünket ismerőseinek, és írjon rólunk véleményt.

Megújuló energia
termelése
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A készre jelentési dokumentáció elfogadása után Ön megkeresi az áramszolgáltatóját, hogy időpontot
egyeztessen a mérőóra cseréjéhez. Ezután az áramszolgáltatója a megbeszélt időpontban elvégzi a
szükséges mérőcserét, vagy a meglévő mérő átparaméterezését, és megköti Önnel a hálózathasználati
szerződést.

Mérőberendezés
cseréje, szerződésmódosítás
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Az installáció után a SolarKit csapata benyújtja a készre jelentési dokumentációt, hogy mielőbb
megkezdhesse napelemes rendszere használatát. A készre jelentés után esedékes az utolsó, 30%-os
részlet beﬁzetése.

Készre jelentés
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Az installáció napján kivitelezőink és villanyszerelőink többnyire egy nap alatt át is adják Önnek kulcsrakész napelemes rendszerét. A SolarKitnél nagy hangsúlyt fektetünk a beüzemelés előtti tesztüzemre, a
legmagasabb fokú biztonsági előírásokra és az Ön edukációjára.

Installáció
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