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2022 November árajánlatok /EUR- hoz igazítva/ 

 

 

LONGi Solar 405Wp mono, PERC félcellás napelem  
 

Inverter Teljesítmény Fázis Napelem Rendszer Bruttó össz: 

2,5Kw 1  / 16A / 6 db 1.943.855 

3 KW 3 fázisú 10A 8 db 2.336.088 

4Kw inv./3Kw  3 fázisú 10A 8 db 2.375.238 

4 Kw 3 fázisú 10A 10 db 2.407.490 

5Kw inv /4,1Kw 3 fázisú 10 A 10db 2.490.618 

5 Kw 3 fázisú 10A 13 db 2.626.521 

6 Kw/ 4Kw 3 fázisú 10A 10 db 2.546.027 

6 Kw inv./ 5 Kw 3 fázisú 10A 13 db 2.771.276 

6Kw 3 fázisú 10A 15 db 3.014.500 

7 Kw / 8Kw-inverter/ 3 fázisú 16A 18 db 3.630.789 

8,2 Kw 3 fázisú 16A 20 db 4.199.680 

10 Kw 3 fázisú 16A 25 db 5.059.327 

12 Kw 3 fázisú 20A 30 db 5.377.306 

 

 

A napelemek teljesítménye folyamatosan növekszik, velük együtt az áruk is. 

A tartószerkezet első osztályú Németh Schletter gyártmányú.  

Huawei Inverter 10 év gyári garancia.  

 

Érintésvédelmi felülvizsgálói jegyzőkönyv készül a telepítést követően. 
Szabványosított mérőszekrény meglétét feltételezi az árajánlat! 

 

 

Kék: 1 Fázisú inverter / 2,5 Kw-nál nagyobb nem engedélyezett! /  

Piros 3 Fázisú inverter 

 

A fenti árajánlat Nem tartalmazza a tűzvédelmi kapcsolót!  Tűzvédelmi kapcsoló ára:  

Nettó.98.395  Ft 

Az inverter tartalmaz webes hozzáférést a fenti árban. 

 
A napelemekre vonatkozó raktárkészlet folyamatosan változik, nem garantált, 
hogy későbbiek folyamán ez a napelem még elérhető lesz. 
 
Lehetőség van előrendelésre 50 % befizetésével és a napelem raktárkészletet, ill. 
árat, biztosítani tudjuk, ellenkező esetben EUR árfolyam ill. minden hónapban kiadott 
frissített árlista függvénye. 
 
Sajnos a raktárkészlet háború miatt bizonytalan. Feliratkozás van érvényben az 
inverterekre, 3-4 hónapos a várólista, valamint az E-onos rendszerengedélyekre is, 
ezen idők alatt az árak erőteljesen változnak. 
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A fenti árak 425Ft/ EUR árfolyamig érvényesek !  

 

HMKE engedélyezett inverter típuslista folyamatosan változik, ezért az ajánlatban 

szereplő inverter típusra vonatkozó változtatás lehetőségét fenntartjuk! 

Az árajánlatban szereplő ár maximált, kizárólag csak az EUR -árfolyam módosíthatja azt.  

 

 

Az árajánlatban szereplő ár a piaci viszonyok miatt, nem tartható, folyamatosan 

változik, hivatkoznak a külföldi beszállítók által generált többlet kiadásokra, ill.  

a szállítási, beszerzési nehézségekre, valamint az EUR árfolyam folyamatos 

változására.  

 

 

- Fizetési feltételek: 

Szerződéskötéskor /kiviteli terv szolgáltatói engedélye után/  előlegként fizetendő a 

rendszer bekerülési költségének az 70 %-a. 

- A berendezések telepítési helyét, hozzáférhetőségét a megrendelő biztosítja. 

 

- A szerelési költségek meghatározását, pontos felmérést követően konkretizáljuk. 

 

- Beszerzési határidő: raktárkészletről, illetve készlethiány esetén a 

megrendeléstől számított 30 munkanapon belül. / Kivétel ez alól az SMA inverterek! 

folyamatos készlethiány miatt! kb: 30-45 nap/ Nem releváns!  Az egész Európában 

inverter készlethiány van. 

- Szállítási feltételek: a helyszínre történő szállítás esetén, 

ennek költsége bruttó 250,-Ft /km (oda-visszaút kerül kiszámlázásra). 

Minimum szállítás 18.000 Ft 

Kiszállításkor átvételt követően fizetendő a rendszerek bekerülési 

költségének a fennmaradó 30 %-a. 

- A rendszer átadásának időpontja: A szolgáltatói engedélyek függvénye, az 

áramszolgáltató nem képes feldolgozni a megnövekedett napelemes igényeket. 

 

Garancia: Inverter 10 év napelem életartam garancia 20 év 80% 

 

Jelen árajánlat tájékoztató jellegű, a folyamatosan változó piaci viszonyok miatt 

az ajánlatban szereplő termékek típusa, mennyisége, ára folyamatosan változik, 

helyettesítésük hasonló paraméterű termékekkel lehetséges. az árváltoztatás 

jogát fenntartjuk. 

 

Az árajánlat érvényességi ideje: 10 nap + Árfolyam erőteljes függvénye. 

 

Várjuk szíves megrendelését! 

Bőny, 2022-11-03 

 

 

Tisztelettel: Pusoma Norbert 
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