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CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ, ANYAGBESZERZÉS
Az MGT alapján villamosmérnökünk összeállítja a csatlakozási tervet, melyet Önnek is elküldünk. 
Megkezdjük az anyagbeszerzést és kitűzzük a kivitelezés napját. Ekkor esedékes a második, 40%-os előlegszámla.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS MÉRŐÓRA CSERE
Sikeres készre jelentés után az áramszolgáltató elküldi Önnek az új hálózathasználati szerződést. 
Ezt aláírva szükséges visszajuttatni, mely után kijelölik a mérőóra csere időpontját.

MEGÚJULÓ ENERGIA TERMELÉSE
A folyamat végére érve elindulhat a környezetbarát, megújuló energia termelése.
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NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE
Az installáció napján 4-5 fős - kivitelező szakemberből és villanyszerelőből álló - csapatunk elvégzi a tartószerkezet és 
napelemek telepítését. A kábelezés és az inverter bekötése után próbaüzem és oktatás történik. Elkészítjük az érintésvédelmi 
jegyzőkönyvet. Fontosnak tartjuk, hogy Önt végig tájékoztassuk. Műszakilag és esztétikailag hibátlan munkát szeretnénk átadni.

ÁRAMSZOLGÁLTATÓI IGÉNYBEJELENTÉS ÉS MGT
Napelemes igénybejelentéskor az inverter és az Ön rendszerének vizsgálata történik. Fontos kiemelni a szabványos 
mérőhelyet és a megfelelő amper és fázis meglévőségét. 30 napos elbírálás után megérkezik a Műszaki Gazdasági 
Tájékoztató, mely már zöld utat jelent a projektnek.

MŰSZAKI KONZULTÁCIÓ, PONTOS ÁRAJÁNLAT
Helyszíni felmérés vagy telefonos egyeztetés során drón felvételek, tervrajzok és műszaki paraméterek alapján elkészítjük a 
pontos árajánlatot. Hozam előrejelzéssel és panelkiosztás tervvel segítjük Önt a döntésben.

AJÁNLATKÉRÉS, ELŐZETES ÁRAJÁNLAT
Kalkulátorunk segítségével egy előzetes árajánlatot adunk az általunk javasolt legjobb ár-érték arányú rendszerrel.  
A jelenlegi vagy tervezett áramfogyasztásra és az ingatlan adottságaira alapozva összeállítjuk a műszaki tartalmat.  
Minden esetben garantálunk egy ingyenes szakértői konzultációt, ahol válaszolunk az összes felmerülő kérdésére.

SZERZŐDÉSKÖTÉS, PROJEKT INDÍTÁS
Sikeres megegyezést követően elektronikus úton felvesszük az adatait és szerződünk. Meghatalmazás és áramszolgáltatói 
képek, dokumentumok segítségével elindítjuk a napelemes projektet. Ekkor esedékes a 30% előlegszámla.

KÉSZRE JELENTÉS
A projekt zárásakor képekkel, kivitelezői nyilatkozattal és az érintésvédelmi dokumentációval készre jelentjük 
rendszerét az áramszolgáltató felé. Továbbá elküldjük Önnek az internetes monitorozó felület belépési adatait. 
Ekkor esedékes a 30%-os végszámla.


