
Polja z zvezdico (*) so obvezna.

1. Zanimajo me*: 
sončne elektrarne 
fotonapetostni moduli
svetovanje
informacije o financiranju
drugo:

2. Sem*: 
pravna oseba 
fizična oseba  

3. Kontaktni podatki:

Ime in priimek ali naziv podjetja*: 

Ulica in hišna številka:

Pošta in kraj:

Država (če ni Slovenija): 

E-naslov*: 

Telefon: 

GSM: 

Faks: 

TEHNIČNI PODATKI ZA PRIPRAVO PONUDBE

4. Kdaj načrtujete izgradnjo sončne elektrarne?
V roku treh mesecev.
V roku pol leta.
V roku enega leta.
Zanima me samo informativno.
Drugo: 

5. Lokacija sončne elektrarne (če vas zanima postavitev sončne elektrarne):

Naslov:

Kraj:

Poštna številka: 

6. Želena moč elektrarne:
  kWp
največja možna moč glede na razpoložljivo površino 

7. Tip fotonapetostnega modula:
polikristalni
amorfni

8. Postavitev elektrarne:
sledljiva
fiksna

9. Tip objekta, na katerega nameravate postaviti sončno 
elektrarno (če vas zanima postavitev sončne elektrarne):

družinska hiša
večstanovanjski objekt
proizvodna hala
kmetijski kompleks
zemljišče v obsegu   ha
drugo:

10. Tip strehe:
enokapnica
dvokapnica
ravna streha
drugo:

11. Podatki o strehi:
Število streh: 
Orientacija strehe:   °
Naklon strehe:   °
Razpoložljiva površina strehe:  m2

Dolžina:   m
Širina:   m

12. Dodatne ovire na strehi oz. v bližini strehe oz. zemljišča:
Da 
Kakšne?

dimnik
zračniki
bližnji objekt
drevje
drugo:

Ne

OBRAZEC ZA POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Če potrebujete natančnejše informacije o naši ponudbi, vam predlagamo, da nam posredujete odgovore na vprašanja v 
nadaljevanju. Naši strokovnjaki vam bodo ponudbo oziroma konkretnejše podatke posredovali v najkrajšem možnem času.

S podpisom potrjujete, da dovoljujete uporabo lastnih podatkov za obveščanje o promocijskih aktivnostih Gorenja Solar.

Podatke, ki nam jih boste posredovali ob prijavi, bomo uporabljali zgolj v namene, za katere so bili dani. Vaših podatkov ne 
bomo posredovali tretjim osebam.
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13. Vrsta kritine/površine:
opečni strešniki
pločevina
betonski strešniki
bitumenska kritina/tegola
salonitne plošče
sika
pesek
beton
trava
drugo: 

14. Kakšno ponudbo želite?
zgolj informativno ponudbo
ponudbo na ključ (priporočamo predhodni ogled in meritve)
zgolj za posamezno storitev:

izdelava Projektne dokumentacije in pridobivanje soglasij
dobava modulov
dobava razsmernikov
dobava konstrukcije
montaža elektrarne
vzdrževanje elektrarne
tehnični pregled in meritve elektrarne

15. Želite, da vam ponudbo posredujemo:
preko telefona? V tem primeru med podatki zapišite telefonsko 
številko, na katero ste dosegljivi med 8.00 in 16.00 uro.
preko faksa? V tem primeru med podatki zapišite vašo 
številko faksa.
preko e-pošte? V tem primeru med podatki zapišite naslov 
vaše elektronske pošte.

16. Želim brezplačen pregled lokacije:
Da
Ne

17. Kje ste izvedeli za Gorenje Solar?
Iz medijev.
Preko spleta.
Od znancev.
Drugo:

18. Dodatna pojasnila, vprašanja:

Vaš podpis:

Gorenje Solar  •  Gorenje, d. d.  •  Partizanska 12, 3503 Velenje, Slovenija  •  Tel.: +386 3 899 1324  •  Faks: +386 3 899 2976
 E-pošta: solar@gorenje.com  •  www.gorenje.com/solar
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