
Imię i Nazwisko

Adres e-mail 

Adres instalacji 

Województwo

Gmina

Kod pocztowy                   -                                    Ulica

Adres zamieszkania  (jeśli inny niż adres instalacji):

Województwo

Gmina

Kod pocztowy                   -                                    Ulica

 

Forma prawna miejsca instalacji               

        własność               współwłasność              prawo do dysponowania              inna

Powierzchnia użytkowa nieruchomości                                                   m2

Średnia miesięczna wartość rachunku za energię elektryczną                                                                                   PLN               kWh

Ile lat ma dom?                            

Ilość osób w gospodarstwie domowym?    Dorośli                                Dzieci

Jaki rodzaj dachu Państwo posiadają?              Płaski              Skośny

Z czego wykonane jest pokrycie dachowe domu?             Dachówka             Blachodachówka             Blacha             Eternit

       Papa bitumiczna               Inne

W kuchni wykorzystywana jest?            Energia elektryczna             Gaz                Inne

Jak podgrzewana jest ciepła woda użytkowa?            Energią elektryczną             Gazem               Inne

Dom ogrzewany jest poprzez?            Energię elektryczną             Gaz            Inne

Ogrzewanie podłogowe            Tak              Nie

Moc umowna obiektu                                       kW

Czy dom wyposażony jest w Odnawialne Źródła Energii?              Nie                 Kolektory słoneczne               Pompa ciepła

        Fotowoltaika                Inne 

Czy była wykonywana termomodernizacja budynku? 

                Wymiana okien           Tak          Nie         Jeśli tak, to w którym roku?

                Wymiana źródeł ciepła           Tak           Nie        Jeśli tak, to w którym roku?

               Ocieplenie budynku           Tak           Nie        Jeśli tak, to w którym roku?

Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza?             Tak          Nie           Działalność rolnicza

Czy jest Pan/Pani zainteresowana finansowaniem różnicy pomiędzy otrzymaną dotacją a całkowitym kosztem

instalacji             Tak           Nie

Notatki/uwagi

                                                                                                                             data                                         podpis Klienta

Inwestycją, w który rodzaj Odnawialnego Źródła Energii mógłby być Pan/Pani zainteresowany dla swojego domu?

 fotowoltaika                kolektory słoneczne               pompa ciepła              termomodernizacja             biomasa

Telefon 

Powiat

Miejscowość 

Nr domu

 

Powiat

Miejscowość 

Nr domu

 

Zamawiający dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w niniejszej ankiecie. Administratorem danych będzie Voltika z siedzibą w Krakowie 
przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13. Zamawiający ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przedmiotowe dane identyfikacyjne będą przetwarzane w celu 
przedstawienia mozliwości montażu instalacji fotowoltaicznej oraz w celu marketingu własnych produktów i usług Wykonawcy oraz w celach statystycznych. Przedmiotowe dane mogą 
być udostępnione innym podmiotom powiązanym z Wykonawcą lub należącym do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający zgadza się na otrzymywanie informacji technicznych 
i reklamowych na temat Voltika i spółek powiązanych drogą elektroniczną na adres wskazany w niniejszej Umowie.

Ankieta OZE


