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OFERTA DLA POKRZYWDZONEGO PROSUMENTA I UŻYTKOWNIKA POMPY CIEPŁA 

 

1. WIZJA LOKALNA WADLIWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I/LUB POMPY CIEPŁA 
 

Przeprowadzimy techniczną wizję lokalną Twojej wadliwej instalacji fotowoltaicznej PV i pompy ciepła PC. Przy-

jedzie do Ciebie nasz Audytor. Udostępnij mu kopie dokumentów, zgromadzonych w związku z montażem Two-

jej instalacji. Opisz na czym polega problem. Audytor dokona specjalistycznej inwentaryzacji Twojej instalacji, 

zawrze z Tobą umowę postępowania reklamacyjnego i pobierze od Ciebie pełnomocnictwo rodzajowe.  
 

 

2. ANALIZA DIAGNOSTYCZNA DANYCH AUDYTOWYCH INSTALACJI PV I/LUB PC 
 

Nasz zespół diagnostów i prawników dokładnie przeanalizuje przekazane przez Ciebie dokumenty i informacje. 

Zgromadzone przez nas podczas wizji lokalnej dane audytowe poddamy gruntownej analizie w kontekście pro-

jektowym, wykonawczym, montażowym, prawnym, elektrycznym, mechanicznym oraz funkcjonalnym. Zdiagno-

zujemy dowodowo wszystkie przyczyny istniejących usterek instalacji, w tym te których nie jesteś świadomy.  
 

 

3. DOWODOWA EKSPERTYZA DIAGNOSTYCZNA WADLIWEJ INSTALACJI PV I/LUB PC 
 

Przygotujemy dla Ciebie dedykowaną dowodową ekspertyzę diagnostyczną. Zdiagnozuje ona wszystkie wady 

instalacji i zdefiniuje sposób ich usunięcia. Utworzymy kosztorys odszkodowania na bazie KNR, który określi 

kwotę należnego Tobie odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane przez Ciebie szkody i utracone korzy-

ści. Utworzenie ekspertyzy jest warunkiem koniecznym i wystarczającym do udowodnienia winy wykonawcy! 
 

 

4. WEZWANIE WYKONAWCY DO USUNIĘCIA WAD I WYPŁATY ODSZKODOWANIA 
 

Ekspertyzę diagnostyczną wyślemy w Twoim imieniu do wykonawcy Twojej instalacji PV i/lub PC z wezwaniem 

go do usunięcia w terminie 21 dni wszystkich nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu i do zwrotu Tobie 

kosztów naszych usług. W przypadku odmowy wykonawcy utworzymy dla Ciebie dedykowaną analizę prawną, 

która stanowić będzie podstawę kierowanego do sądu pozwu o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. 
 

 

PAKIET ZIELONY  PAKIET NIEBIESKI  PAKIET ZŁOTY 

Moc instalacji PV/PC  Moc instalacji PV/PC  Moc instalacji PV/PC 

do 9,99 kW  od 10 do 29,99 kW  od 30 do 50 kW 

3 200 zł 
brutto z 23% VAT 

 3 800 zł 
brutto z 23% VAT 

 5 600 zł 
brutto z 23% VAT   

 


