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AJÁNLAT 
 
Tárgy:    napelemes berendezés telepítése 
 
Tisztelt Hölgyem/Uram, 
Köszönettel vettük érdeklődését a  napelemes berendezés vásárlásával kapcsolatban, melyre 
a következő AJÁNLATOT tesszük: 

 

Típus Ajánlati Lista ár 

smartflower POP 13.400 

smartflower POP+ (2,3 kW ON GRID - Lithium tárolóval) 16.900 

smartflower POP+ (4,6 kW OFF GRID/HYBRID - Lithium tárolóval) 19.000 

smartflower POPe (22 kW e-car/e-bike töltőberendezéssel) 16.500 

smartflower SF 32 16.500 

 
Ajánlatunk tartalmazza: 
 

 A berendezés szállítását a web oldalunkon ismertetettek, a technikai tartalom és az Általános 
Szerződési Feltételek szerint. 

 Megrendelés esetén – a szállítási szerződés megkötését követően – általánosan 3-5 hét szállítási 
határidő tervezhető, ami a Gyártó visszaigazolásától és az energiaszolgáltató ügyintézési idejétől 
függően változhat. 

 A berendezés – 30 perc üzembe helyezési idő elteltével – teljes üzemszerű működése biztosított. 
 Az AC oldali védelmet, hálózatba való bekötést. 
 Energiaszolgáltatói ügyintézést. 
 Ingyenes szállítást Magyarország területére. 

 
Ajánlatunk NEM tartalmazza: 
 

 Az ÁFA-t. A mindenkori törvényes ÁFA összege a szállítási szerződésben rögzítettek alapján, illetve 
a kiállított számla tartalmában külön feltüntetésre – és elszámolásra kerül –. 

 Helyszíni daruzási munkálatok, anyagmozgatás költségeit, melyet a megrendelő biztosít. 

 
Jelen ajánlatunk EUR alapú, megrendelés esetén a számlázás EUR pénznemben történik. Ajánlatunk a kiadás napjától 
visszavonásig érvényes.  

 
Nem Magyarországi telepítés esetén a szállítást és beüzemelést egyedi megállapodás szerint tudjuk vállalni.  

 
Ajánlatot készítette: Solarcell Hungary Kft. 
E-mail:   info@solarcellhungary.com 
Dátum:   2017. 02. 16. 

…mi energiát adunk Önnek !!! 
 

A fent megadott berendezések 2017-es új gyártásúak, rendelkeznek CE megfelelőségi bizonyítvánnyal és termékleírással. 
Garancia 5 év, azt követően szerviz lehetőség. A fent megadott berendezések forgalmazására cégünk hivatalos kereskedői 
státusszal rendelkezik. 
 

Ajánlatunk elektronikus úton előállított dokumentum, mely a Solarcell Hungary Kft. cégszerű aláírása nélkül is hivatalos iratnak minősül! 
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