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Nyckelfärdig Anläggning
Om inget annat avtalats ingår följande i Veosol
Energi ABs, org. 556955-9205, leverans av
nyckelfärdiga Solel-anläggningar: Projektering av
anläggning. Leverans av komplett materialpaket
till installationsplats. Montage av solpaneler med
certifierad personal. Elinstallation av behörig
elektriker. Godkänd taksäkerhet. För- och färdiganmälan hos nätägare. Avprovning och
driftsättning av anläggningen. Överlämning av
dokumentation samt genomgång av
handhavande.

Komponenter
Utöver de komponenter listade på offertens första
sida ingår el-kapsling vid behov, tillbörlig
kanalisation och genomföringar, säkringar, kablar
och kontaktdon.
Samtliga fabrikat kan variera med tillgång och
teknisk utveckling. Varje offert anger minsta total
effekt och garanti för anläggningen som helhet.

Snö- och vind-lastberäkningar
Veosol Energi AB utför snö- och vindlastberäkningar för montagesystemet utifrån
beställarens uppgifter om tak och vinkel och/eller
mätningar från platsbesök.

Dokumentation
Följande dokumentation tillhandahålls som del av
leveransen: Kontaktlista/Leverantörsförteckning.
Generell drift- och underhållsinformation. Snöoch vind-lastberäkning. Generellt elschema.
Översiktsbild och Strängplan. Produktblad samt
manualer för de ingående huvudkomponenterna.
Serviceprotokoll.

Produktionsövervaktning
Utbildning för manuell övervakning av
anläggningen sker under genomgång av
handhavande.
Uppkoppling av växelriktaren mot internet ingår
för växelriktare upp till 20kWp (däröver
tillkommer nödvändig utrustning), och utförs

under förutsättning att fungerande och stabilt
nätverk i form av framdragen nätverkskabel eller
stark wifi-signal, med minst fyra av fem staplar,
finns att tillgå på plats.

Avprovning och driftsättning
Testkörning sker på plats vid färdigställandet av
anläggningen. Anläggningen kan sedan startas upp
av beställaren efter att nätbolaget bytt mätare,
vilket oftast sker inom två veckor från
färdiganmälan.

Ingår ej
Förstärkning eller modifiering av befintligt
växelströmskablage och/eller ombyggnad av
anslutningscentral ingår ej i entreprenaden. Ej
heller grävning för kanalisation eller extra arbete
för att tillse korrekt brytning vid mätarcentral på
anledning av nätägares krav.

Beställarens ansvar
Beställaren ansvarar för att byggnadens
konstruktion klarar av den extra vikten från
solcellspanelerna och montagematerialet, ca 16
kg/ m2, samt att tak/undertak är av tillräcklig
kvalitet för infästningar.
Beställaren tillser fri tillgång till
installationsplatsen, fri tillgång till utrymmen för
montering av utrustning i anslutning till
anslutningscentral och mätarcentral, samt god
framkomlighet vid installationsplatsen samt vid
anslutningscentral och mätarcentral.
Veosol Energi AB ansvarar ej för brister i befintlig
konstruktion och elinstallation inom fastigheten.
Ej heller för eventuella nätförstärkningar som
nätägaren beslutar om.
Är inte nödvändiga förutsättningar uppfyllda vid
tid för installation förbehåller Veosol Energi AB
oss rätten att avbryta arbetet och fakturera
nedlagda kostnader. Alternativt att avhjälpa
och/eller fakturera de merkostnader detta
innebär under installationen.
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Regelverk

Betalningsvillkor

I de fall Veosol Energi AB är totalentreprenör för
projektet ansvarar vi för att lagar och föreskrifter
om godkänd arbetsmiljö följs. Att samtlig personal
innehar ID06. Att arbetet utförs i enlighet med
elsäkerhetsverkets och Länsförsäkringars riktlinjer.

Fakturerat belopp skall vara Veosol Energi AB
tillhanda senast 14 dagar efter fakturadatum. 60%
av beloppet faktureras vid påbörjad projektering
och 40% efter funktionstestad anläggning. Faktura
skickas med e-post.

Leveransvillkor

Veosol Energi AB kan ej påverka nätbolagets
handläggningstid för att byta mätare och det
påverkar därmed inte betalningsvillkoren.

Leveransvillkor mot privatperson enligt
Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen
Leveransvillkor mot företag enligt ABT 06 eller AB
04 beroende på typ av entreprenad
Inom tiden för installationsgarantin ingår byte av
defekta komponenter som täcks av respektive
produkts garantier. Veosol Energi AB står då för
både arbetskostnad och material.

Veosol Energi AB äger anläggningen tills full likvid
är erlagd. Efter förfallodagen debiteras
dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Vid nyttjande av Grönt avdrag eller ROT så
förbehåller Veosol Energi AB oss rätten att
fakturera återstående belopp, motsvarande
skattereduktionen, om begäran från Skatteverket
avslås.
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