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Pomyłki i zmiany zastrzezone.
Stan na: kwiecien: April2021 / TP

Szanowni Państwo, dziękujemy, że zdecydowaliście się Państwo na naszą konstrukcję montażową novotegra! Chętnie 
wspomożemy Państwa przy pierwszym montażu na konstrukcji novotegra i przyjedziemy do Państwa na budowę, na 
cały dzień - i to zupełnie za darmo. Ważnych jest dla nas kilka punktów na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę i 
potwierdzić je przez Państwa.

Asysta przy pierwszym montażu 
• Asysta przy pierwszym montażu dotyczy tylko wsparcia przy montażu systemu montażowego novotegra. Macie 

Państwo zatem okazję podczas tego dnia poznać prawidłowy sposób montażu konstrukcji novotegra włącznie ze 
wszystkimi rozwiązaniami i sztuczkami. 

• Przy tej okazji przeszkolą naszych partnerów/klientów na miejscu na temat poprawnego sposobu montowania 
podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi i instrukcjami.

• Nasi współpracownicy z novotegra GmbH są zobowiązani do montowania konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne 
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi statyki.

• Zmiany wprowadzone przez Państwa lub instalatora, które nie były wcześniej znane i które mogą mieć wpływ na 
podkonstrukcję, leá po stronie instalatora i mogą wymagać nowego planowania lub zmiany harmonogramu. O 
ewentualnych takich zmianach decyduje klient.

• Pracownik novotegra GmbH może udzielać porad wyłącznie na podstawie swojego doświadczenia, ale nie może 
skłądać żadnych wiążących oświadczeń dotyczących statyki na miejscu.

Dokumentacja 
Warunki bezpłatnego korzystania z nagrań zdjęciowych i filmowych dostępne są pod adresem https://bit.ly/3ijDXT4.

Planowanie instalacji 
• Instalacja fotowoltaiczna jest montowana zgodnie z planem i danymi klienta, tzn. rozmieszczenie systemu na dachu 

ustala klient.
• Wszelkie informacje i porady dotyczące elektryki to nie specjalistyczna dziedzina pracowników novotegra, 

którzy przyjeżdżają do Państwa na plac budowy w celu wsparcia przy pierwszym montażu. Wszelkie pytania 
elektrotechniczne dotyczące falowników, prowadzenia kabli, połączeń międzysystemowych itp., prosimy o 
wcześniejszą konsultację z osobą kontaktową w dziale sprzedaży.

• Zmiany w planowaniu instalacji muszą być uzgodnione we własnym zakresie przez monterów klienta z wyprzedzeniem 
lub podczas montażu.

Zapobieganie wypadkom 
• Należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom i są one warunkiem koniecznym.
• W celu przeprowadzenia inspekcji dachu na placu budowy należy ustawić odpowiednie rusztowania i zabezpieczenia.
• W razie wątpliwości pracownik firmy novotegra GmbH decyduje na miejscu, czy można udzielić wsparcia przy 

pierwszym montażu lub zastrzega sobie prawo do odwołania takiego wsparcia z powodu niewystarczających środków 
bezpieczeństwa..

Wyłączenie odpowiedzialności/Zastrzeżenia 
Pracownik BayWa r.e./novotegra GmbH musi zostać powiadomiony przez odpowiedzialnego kierownika budowy w 
rozumieniu przepisów budowlanych przed rozpoczęciem pierwszej pomocy przy instalacji. Osoba ta jest odpowiedzialna za 
bezpieczeństwo placu budowy, w tym wszystkich obiektów budowlanych, składowisk materiałów i urządzeń wymagających 
obsługi i nadzoru. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za przestrzeganie i kontrolę wszystkich przepisów dotyczących 
zapobiegania wypadkom. Podejmuje on odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa.

Wyrażam zgodę na warunki  dot. asysty przy pierwszym montażu:

Data, miejsce

Podpis, imię i nazwisko drukowanymi literami

Wazne informacje od klienta do asysty przy pierwszym 
montażu


