
 

 

CENNIK SERWISÓW I USŁUG DODATKOWYCH  

SYNTEZA OZE* 

 

FOTOWOLTAIKA 

 

Lp. USTERKA 

CENA 

NETTO  

(ZŁ)** 

UWAGI 

1 Wymiana falownika – uszkodzenie 

niegwarancyjne 

600,00 Cena dotyczy usługi. Cena falownika ustalana 

indywidualnie w zależności od typu urządzenia 

zostanie doliczona do ceny usługi. 

2 Wymiana modułu – uszkodzenie 

niegwarancyjne 

600,00 Cena dotyczy usługi. Cena modułu ustalana 

indywidualnie w zależności od typu urządzenia 

zostanie doliczona do ceny usługi. 

3 Wymiana optymalizatora  – 

uszkodzenie niegwarancyjne 
600,00 Cena dotyczy usługi. Cena optymalizatora ustalana 

indywidualnie w zależności od typu urządzenia 

zostanie doliczona do ceny usługi. 

4 Wymiana zabezpieczeń 350,00 Cena dotyczy usługi. Cena zabezpieczeń ustalana 

indywidualnie w zależności od typu urządzenia 

zostanie doliczona do ceny usługi 

5 Przeniesienie modułów w inne 

miejsce 

600,00 Cena dotyczy usługi. Cena ustalana indywidualnie  

w zależności od typu urządzenia oraz wszystkich 

pozostałych elementów niezbędnych do montażu 

zostanie doliczona do ceny usługi. 

6 Demontaż i ponowny montaż modułów 

(instalacja do 10 kW) 

900,00 Cena dotyczy usługi w zakresie przeniesienia 

modułów o łącznej mocy 1 kWp. Ten sam rodzaj 

usługi dla instalacji powyżej 10 kWp ustala się 

indywidualnie. 

7 Nieuzasadnione wezwanie serwisu 

– weryfikacja instalacji, ponowne 

przeszkolenie Użytkownika 

500,00 Cena dotyczy usługi 

8 Konfiguracja instalacji z Internetem 

po zmianie operatora sieci / routera / 

dodatkowa konfiguracja  

500,00 Cena dotyczy usługi 

9 Przegląd instalacji po stronie DC 

oraz wymiana usterek 

600,00 Cena dotyczy usługi. Cena ustalana indywidualnie  

w zależności od typu urządzenia oraz wszystkich 

pozostałych elementów niezbędnych do naprawy 

zostanie doliczona do ceny usługi. 



 

 

10 Przegląd instalacji w celu podtrzymania 

„Gwarancji Premium 10 lat”**** 

 na kolejne 24 m-ce  

(Moc instalacji < 10 kWp) 

700,00 Cena dotyczy usługi 

11 Przegląd instalacji w celu podtrzymania 

„Gwarancji Premium 10 lat” na kolejne 

24 m-ce  

(10 kWp < Moc instalacji < 30 kWp) 

1100,00 Cena dotyczy usługi 

12 Przegląd instalacji w celu podtrzymania 

„Gwarancji Premium 10 lat” na kolejne 

24 m-ce  

(30 kWp < Moc instalacji < 40 kWp) 

1500,00 Cena dotyczy usługi 

13 Przegląd instalacji w celu podtrzymania 

„Gwarancji Premium 10 lat” na kolejne 

24 m-ce  

(40 kWp < Moc instalacji < 50 kWp) 

1800,00 Cena dotyczy usługi 

14 Pomiary elektryczne wykonane 

certyfikowanym urządzeniem wraz 

z wydrukiem raportu z 

pomiarów.*** 

600,00 Cena dotyczy usługi 

15 Wyrównanie uziemienia   Cena ustalana indywidualnie z Klientem  

w zależności od instalacji 

16 Aktualizacja software w falowniku u 

Klienta w przypadku braku połączenia 

falownika z Internetem 

350,00 Cena dotyczy usługi 

17 Zabezpieczenia PPOŻ wraz z 

uzgodnieniami z Rzeczoznawcą 

1500,00 Cena dotyczy usługi 

18 Serwis instalacji fotowoltaicznej 

(Moc instalacji < 10 kWp) 
700,00 Cena dotyczy usługi 

19 Serwis instalacji fotowoltaicznej  

(10 kWp < Moc instalacji  < 30kWp) 
1100,00 Cena dotyczy usługi 

20 Serwis instalacji fotowoltaicznej 

(30 kWp < Moc instalacji < 40 kWp) 
1500,00 Cena dotyczy usługi 

21 Serwis instalacji fotowoltaicznej 

(40 kWp < Moc instalacji < 50 kWp) 
1800,00 Cena dotyczy usługi 

 

*Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.  

**Podane ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT 

*** Pomiar rezystencji izolacji, rezystencji uziemienia, napięcia DC, napięcia AC, czas 

zadziałania wyłącznika różnicowo – prądowego 

**** dotyczy Regulaminu „Gwarancji Premium 10 lat” obowiązującego od 14.07.2022 r.  


