Ankieta PV
KLIENT

☐ Indywidualny

☐ jednoosobowa działalność gosp

☐ spółka cywilna

☐ wspólnota mieszkaniowa

☐ spółka prawa handlowego (S.A., Sp z o.o.)

☐ jednostka sam terytorialnego

☐ związki wyznaniowe

Imię i nazwisko/Nazwa
Telefon
Email
Adres montażu instalacji PV

MIEJSCE MONTAŻU PV

☐ Budynek mieszkalny
☐ Inny, jaki

☐ Budynek przemysłowy

Dostepna powierzchnia pod moduły

☐ dach skośny dwuspadowy

Pokrycie

☐ dachówka ceramiczna/betonowa
☐ inne

Powierzchnia

☐ Grunt

☐ Fasada,ściana

☐ dach skośny czterospadowy

☐ dach płaski

☐ blachodachówka

☐ beton

m2

☐ nd

☐ brak

Elementy zacieniające
Miejsce montażu inwertera

Odległość inwertera od modułów

m

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (Pamiętaj o konieczności dołaczenia do ankiety faktur za dystrybucję z ostatnich 12 miesięcy oraz ostatniej faktury sprzedażowej)
Nr licznika
Moc umowna / przyłączeniowa
Rodzaj przyłącza

☐ jednofazowe

☐

☐ napowietrzna

Rodzaj instalacji odgromowej
Taryfa dystrybucyjna
Zużycie energii elektrycznej w ciągu roku

kW
trójfazowe

☐ brak

☐ kablowa
kWh

PROFIL ZUŻYCIA EE (wypełnij w przypadku klientów biznesowych)
Rodzaj działalności (np.. Zakład produkujący …., biurowiec, tartak, mały sklep spożywczy)
Godziny funkcjonowania przedsiębiorstwa
Co zużywa najwięcej EE w przedsiębiorstwie
Czy poza godzinami funkcjonowania przedsiębiorstwa zużywana jest EE

☐ nie

☐ tak, podaj przez co

DOŁĄCZONA DOKUMENTACJA

☐ zdjęcia (powierzchni pod instalację, umiejscowienia modułów oraz inwertera itp.)
☐ rzut połaci dachowej+wymiary,
☐ przekrój budynku,
☐ projekt konstrukcyjny dachu + opis,
☐ FV za dystrybucję energii + aktualna stawka za energie czynną,
☐ umowa dystrybucyjna,

PREFEROWANA FORMA FINANSOWANIA

☐ gotówka

Okres
finansowania

☐ kredyt

☐ leasing

☐ inne

miesięcy

miesięcy

OS FIZYCZNE max 120 mcy

OS FIZYCZNE max 120 mcy

BIZNES max 120

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

BIZNES max 120

OD

DO
data

data

HG Elektro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojskowa 6 lok. 6A, 60-792 Poznań,
NIP 7792482425, REGON 369487341, Kapitał zakładowy 50 000 PLN opłacony w całości.
Wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724597
tel. (+48 61) 86 55 800, fax (+48 61) 86 55 961, e-mail: kontakt@hgsolar.pl
Santander Bank S.A., Oddział w Poznaniu nr konta: 09 1090 1359 0000 0001 3599 9541

Ankieta PV
RZUT OBIEKTU WRAZ Z OTOCZENIEM (nanieś wymiary, elementy zacieniające i inne istotne szczegóły)

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Podpis osoby sporządzającej ankietę

HG Elektro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojskowa 6 lok. 6A, 60-792 Poznań,
NIP 7792482425, REGON 369487341, Kapitał zakładowy 50 000 PLN opłacony w całości.
Wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724597
tel. (+48 61) 86 55 800, fax (+48 61) 86 55 961, e-mail: kontakt@hgsolar.pl
Santander Bank S.A., Oddział w Poznaniu nr konta: 09 1090 1359 0000 0001 3599 9541

Podpis klienta

