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Napelem rendszer 0% kamatozású Uniós finanszírozása csupán 10% önerővel 
Családi ház tulajdonosának neve: 

Telepítési cím: 

Mobil telefonszám: 

E-mail cím: 

Tulajdonos adóazonosító jele: 

Tulajdoni hányad: 

§ Jogi nyilatkozat 

Alulírott családi ház, lakóház, sorház, ikerház, ingatlantulajdonosaként kijelentem, hogy a fenti címen 

állandó vagy ideiglenes lakcím bejelentéssel rendelkezem. Kijelentem továbbá, hogy a lakóház 

használatbavételi engedélye jogerősen megállapításra került. Nagykorú cselekvőképes magánszemély 

vagyok, akinek nincsen fennálló bankhitel, közüzemi díj vagy adó fizetési elmaradása és a jelenleg 

hitelekre fordított törlesztőrészletek nem haladják meg a bejelentett munkaviszonyból származó 

jövedelmem 38%-át. Egyéb igazolható jövedelemként szükséges lehet vállalkozásom NAV 0-ás igazolása, 

NAV jövedelemigazolás beszerzése, nyugdíj esetén nyugdíjfolyósítási határozat megléte. Tudomásul 

veszem, hogy a 0%-os napelemfinanszírozáshoz házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat esetén 

mindkét félnek meg kell felelnie az alkalmassági nyilatkozat előírásainak.  Abban az esetben, ha a 

maximum 20 éves futamidő végén betölteném a 80. életévemet vállalom hitelképes társigénylő 

bevonását kinek szintén meg kell felelnie jelen nyilatkozat feltételeinek. Az adatkezelés önkéntes 

hozzájáruláson és a szerződés teljesítésének szükségességén alapul továbbá megfelel a GDPR 

előírásainak. Így hozzájárulok adataim tárolásához és a szükséges előminősítések elvégzéséhez.

Ingatlan műszaki adottságai
Napos tetőfelület mérete (D; D-K; D-NY) m2 

Tető burkolat anyaga 

Éves felhasznált villamos áram kWh Ft 

Éves felhasznált gáz m3 Ft 

Tervezett további villamos energia nagyfogyasztók Tervezett teljesítmény Kalkulált fogyasztás 

Elektromos fűtés kW 1 kW teljesítmény = + 1kW 

napelem 

Hőszivattyú kW 1 kW teljesítmény = + 0,4kW 

napelem 

Elektromos autó db 1 elektromos autó = + 3 kW 

napelem 

Elektromos főzőlap db 1 főzőlap = + 0,5  kW napelem 

Elektromos sütő db 1 sütő = + 0,5 kW napelem 

Légkondicionáló berendezés db 1 klíma = + 1 kW napelem 

Kelt: Ügyfél aláírása 
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