
Név: Név:

Cím: Cím:

Adószám: Adószám:

Menny. M.e. Nettó egységár (Ft) Nettó ár (Ft) ÁFA (27 %, Ft) Bruttó ár (Ft)

1 db 1 915 000 1 915 000 517 050 2 432 050

1 915 000 517 050 2 432 050

1 819 250 491 198 2 310 448

• Az árajánlat érvényes:

Kelt.: Miskolc, 2020. október 9.

Nagy Bálint, ügyvezető

• Pályázati, üzleti kérdésekben a +36 46 780 070 központi telefonszámunkon.

5,4 kW

5 993 kWh/év

26,5 m2A napelemes kiserőmű fizikai mérete:

A megajánlott napelemes kiserőmű rendszer 

részei:

•  12 db AEG AS-M1443-H 450 Wp típusú, monokristályos napelem modul (egyenként 450 W 

teljesítmény, 2108 x 1048 x 35 mm, 24 kg).

•  1 db Fronius PRIMO 5.0-1 (light), szolgáltatói engedéllyel rendelkező inverter (névleges AC 

teljesítmény: 5 kW, 1 fázis, 645 x 431 x 204 mm, 21,5 kg).

•  1 klt helyi szél- és hóteherre tervezett, alumínium / rozsdamentes acél kivitelű tartószerkezet.

•  1 klt AC és DC oldali elektromos szerelési anyagok, kiegészítő elektromos alkatrészek szett 

(kábelek, kötődobozok, kismegszakítók, túlfeszültség levezetők, biztosítékok, MC4 csatlakozók).

A napelemes kiserőmű névleges teljesítménye:

• CÉGÜNK: 

• Az árajánlat NEM TARTALMAZZA az esetlegesen szükséges külső villámvédelmi rendszer kiépítését, valamint a tetőszerkezet statikai 

szakvéleményének kiállítási költségeit.

• Ajánlatunk NEM TARTALMAZZA a napelemes rendszer telepítése kapcsán jelentkező azon költségeket, amelyet a tulajdonos közvetlenül a 

hálózati engedélyesnek köteles megfizetni, mint például az esetlegesen felmerülő közcélú hálózat fejlesztésének, ad-vesz mérőórának díjait.

• Rendelkezik kivitelezői felelősségbiztosítással (50 millió Ft/év, ill. 50 millió Ft/kár) 

• Magyar Napelem Napkollektor Szövetség - regisztrált kivitelező.

• ELMŰ-ÉMÁSZ szerződött kivitelező.

• Hivatalos Fronius Service Partner (Nr. 02-2102)

• A Bisnode nemzetközi cégminősítő „AAA” (tripla A) tanúsítványát kapta meg, mellyel 

Magyarországon csupán a cégek 0,63 %-a rendelkezik, és azt jelzi, hogy velünk az üzleti kapcsolat 

kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony.

További információk kérhetők:

A napelemes kiserőmű munkaspecifikus 

teljesítménye:

• Ajánlatunk magában foglalja továbbá a CSATLAKOZÁSI TERV készítését, teljes körű HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÓI ÜGYINTÉZÉST.

IV. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK, NYILATKOZATOK:

• Garanciális feltételek: 5 ÉV TELJES KÖRŰ KIVITELEZŐI GARANCIA a teljes rendszerre vonatkozóan, az inverterre 5 év gyártói garancia, illetve a 

napelem modulokra 12 év gyártói garancia, valamint a névleges teljesítmény 80%-ra vonatkozó teljesítménygarancia az első 25 évre vonatkozóan.

• Nyilatkozunk, hogy cégünk napelemes kiserőművek és azok részeit alkotó eszközök, berendezések kereskedelmére, helyszíni szerelésére jogosult 

vállalkozás.  Az árajánlatban szereplő eszközök, berendezések újak, CE minősítéssel rendelkeznek és megfelelnek a vonatkozó szabványi 

előírásoknak.

* Szerződéskötést követő 5 napon belül 65% előleg fizetése esetén. Kedvezmény nélküli listaárunk esetén 30% előleg érvényes.

•  1db DC tűzeseti leválasztó. 

III. A KIADÁSI TÉTEL MŰSZAKI LEÍRÁSA:

Miskolc, Papszer utca 48.• Telepítési helyszín:

• Ajánlott rendszer megnevezése:

• Ajánlott rendszer típusa:  Közcélú hálózatra csatolt, cseréptetőre telepített fix rendszer.

Napelemes kiserőmű.

II. PÉNZÜGYI ADATOK:

Összesen:

• A fenti ár alapja: leszállítás, teljes körű helyszíni telepítés, hálózatra kötés.

Kiadási tétel

5,4 kWp teljesítményű háztartási 

méretű napelemes kiserőmű (VTSZ: 

85414090)

Kedvezményes ár (65% előleg fizetése esetén 5% árengedményt biztosítunk*)

2020. november 30., hétfő

Tisztelt Hatvani Olivér Úr,

I. PROJEKT ADATOK:


Ajánlatadó adatai: Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérésére hivatkozva az alábbiak szerint adjuk meg árajánlatunkat a napelemes kiserőmű leszállítására és helyszíni telepítésére.

Hatvani OlivérPV Napenergia Kft.

3521 Miskolc, Harang utca 6.

14404012-2-05

Miskolc, Papszer utca 48.


