Budowa własnej instalacji fotowoltaicznej – jak to wygląda w Vosti?

Podpisałeś umowę z Vosti? Witaj w gronie naszych klientów! Już wkrótce będziesz mógł cieszyć
się darmową energią prosto ze słońca. Sprawdź, jakie kroki przed Tobą i o czym powinieneś
pamiętać.
Nie da się ukryć, że każdy z nas ma na głowie każdego dnia sporo obowiązków. Część Klientów boi się,
że montując własną instalację fotowoltaiczną w ich życiu pojawia się dodatkowy obowiązek. Można
tak pomyśleć – w końcu instalacja wymaga projektu, montażu, załatwienia dokumentów w Zakładzie
Energetycznym, pozyskania doﬁnansowania i bardzo często obsługi kredytowej…
Jednak jeśli wybierze się sprawdzoną ﬁrmę, to ona zajmie się wszystkim od początku do końca. Dobrze
wykonana instalacja jest praktycznie bezobsługowa, dodatkowo doświadczone i profesjonalne ﬁrmy
monitorują instalacje klientów w trakcie ich użytkowania.
Jeśli wybrałeś Vosti jako swojego dostawcę lub zastanawiasz się nad tym czy wybrać nas, sprawdź jak
wygląda proces od podpisania umowy aż po serwisowanie.

1. Audyt i podpisanie umowy
Najważniejsze zadanie Klienta? Podjęcie decyzji z kim z kim chce rozpocząć swoją przygodę
z fotowoltaiką. Nawet jeśli na początku wybór ofert, producentów i systemów instalacyjnych przyprawia
nas o ból głowy, to po rozmowie z naszym Doradcą i audycie technicznym w Twoim domu wszystko staje
się proste.

2. Finansowanie
Klienci mają dwie opcje ﬁnansowania swojej instalacji. Pierwsza to oczywiście gotówka. Jeśli instalację
sﬁnansujesz środkami własnymi, masz 5 dni od daty podpisania umowy na wpłatę zaliczki. Kolejne 70%
kwoty wpłać do 10 dni od podpisania protokołu odbioru instalacji.
Druga opcja to pozyskanie ﬁnansowania z banku. W Vosti dzięki współpracy z największymi polskimi
bankami działający w branży OZE oferujemy bardzo atrakcyjne warunki ﬁnansowania. Wszystko odbywa
się na jasnych i klarownych zasadach, nie ma żadnych ukrytych kosztów. Zdecydowałeś się na kredyt?
Skompletuj w ciągu 7 dni wszystkie niezbędne dokumenty.
Termin: Zależny od sposobu ﬁnansowania
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3. Przygotowanie procesu instalacji
Teraz nasz Dział Techniczny zaczyna komplementować Twój zestaw fotowoltaiczny. Kurier przywiezie go
prosto pod Twoje drzwi! Dzięki temu, że posiadamy własne Centrum Logistyczne, jesteśmy terminowi
i zawsze na czas. Następnie, ustalimy dogodną datę, w której wyspecjalizowana ekipa techniczna wykona
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montaż.
Termin: Do 14 dni od pozyskania ﬁnansowania

4. Montaż zestawu fotowoltaicznego
Czwarty krok to praca naszej ekipy i wykonanie prac instalacyjnych pod wskazanym adresem. Po montażu
instalacji dokładnie sprawdzimy czy wszystko działa, wykonamy niezbędne pomiary, skonﬁgurujemy
falownik i połączymy go z internetem.
Termin: 1-2 roboczych dla instalacji o mocy do 10 kW

5. Zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego
Ostatni krok to podłączenie systemu do sieci energetycznej. Zespół Vosti w ciągu 2 dni od zakończenia
instalacji wysyła w Twoim imieniu zgłoszenie mikroinstalacji do Zakładu Energetycznego.
Termin: W ciągu 30 dni Zakład Energetyczny bezpłatnie wymieni Twój licznik na dwukierunkowy
(z przyczyn losowych czas może ulec wydłużeniu)
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6. Serwis
Twoja instalacja jest już gotowa, a Ty możesz cieszyć się darmową energią. Swoje uzyski sprawdzisz
w aplikacji mobilnej. W razie pytań zawsze możesz liczyć na pomoc naszego serwisu. Dużą zaletą
instalacji jest niska awaryjność oraz niemalże bezobsługowe działanie, jeśli jednak pojawia się taka
potrzeba posiadamy własną siatkę serwisantów, którzy są w stanie obsługiwać klientów na terenie
wszystkich naszych 11 oddziałów.
Pamiętaj, że jeśli postawisz na doświadczoną i rzetelną ﬁrmę taką jak Vosti, to oprócz tego, że uzyskasz
fachową pomoc w wyborze instalacji, to dodatkowo możesz liczyć na odpowiedzi na wszystkie pytania.
Instalacja oprócz tego, że będzie wykonana według indywidualnych potrzeb, dodatkowo będzie przez nas
monitorowana, co da CI dodatkowy komfort użytkowania.
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