Napelemes rendszerek
az ELMŰ-ÉMÁSZ
szakértelmével

Köszönti Önt
az ELMŰ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport!
Magyarország 100 legnagyobb vállalatának
egyikeként immár 125 éve azon dolgozunk,
hogy több mint 2 millió lakossági fogyasztónk élvezhesse a háztartási eszközök
nyújtotta kényelmet, és mindehhez megbízható energia álljon rendelkezésre. Az
elmúlt néhány évben sikeresen hajtottuk
végre a hagyományos energiaszolgáltatóból az egyik legnagyobb magyarországi
energiainfrastruktúra- és energiaszolgáltató cégcsoporttá való átalakulást.
Tevékenységünk során kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a fenntartható villamosenergia-ellátás biztosításának, nagy
hangsúlyt fektetünk a környezetbarát
technológiák és innovatív megoldások
használatára. Különösen fontosnak tartjuk
a korszerű decentralizált energia megoldások és termékek hazai népszerűsítését.

Napelemes megoldásaink
2014-ben azzal a céllal hoztuk létre az
enHome üzletágat, hogy az ország teljes
területén megújuló energiaforrásokra alapozott energetikai megoldásokat kínáljunk.
Amennyiben csökkenteni szeretné otthona energiaköltségeit, vagy a tiszta energia
révén szeretne hozzájárulni egy fenntartható jövő megteremtéséhez, ránk biztosan
számíthat. Ügyfeleinknek kulcsrakész
napelemes rendszereket kínálunk magas
minőségi színvonalon, gördülékeny ügyintézéssel és hosszú távú garanciával.
Ismerje meg a napelemes rendszer
előnyeit és tudjon meg többet szolgáltatásainkról!

Miért érdemes napelemes
rendszert választania?
Egy körültekintően megtervezett és megfelelően méretezett
napelemes rendszer a háztartás
teljes áramigényének kielégítésére
alkalmas lehet, így gyakorlatilag
kiválthatja áramszámláját.

Hosszú távú beruházásként a befektetett tőke a tervezett élettartamon belül megtérül, miközben a
napelemes rendszer növeli ingatlanja értékét.

Ön sokat tehet bolygónk jövőjéért,
ráadásul jelentősen csökkentheti
háztartása energiaköltségeit, kinullázhatja villamosenergia-számláját.

Miért az ELMŰ-ÉMÁSZ?
Hosszú távon megbízható, korszerű berendezéseket és
professzionális kivitelezőt keres? Személyre szabott rendszert szeretne teljes körű ügyintézéssel? Válassza kulcsrakész napelemes megoldásunkat!

A telepítéshez szükséges valamennyi előkészítő feladatot elvégezzük a tervezéstől a komplett
kivitelezésig.

Termékeinkre 10 év termékgaranciát és 25 év teljesítménygaranciát biztosítunk, hogy rendszerünk
évtizedeken át megbízhatóan
szolgálja az Ön kényelmét.

Ügyfeleinknek csúcstechnológiát
képviselő, egyedileg bevizsgált és
magas minőségellenőrzésen átesett napelem paneleket kínálunk.
Hagyományos rendszereinket a
kiváló ár-érték arányú Growatt
inverterrel, míg okos rendszereinket SolarEdge inverterrel telepítjük.

Professzionális műszaki hátterünket 125 év szakértelmével garantáljuk az Ön számára.

Finanszírozási kérdésekben is
megoldást nyújtunk, napelemes
rendszerét díj- és kamatmentes
részletre, egyéb felmerülő díjtételek nélkül is megvásárolhatja.
A szerződéses összeg bármikor, és
bármekkora mértékben elő-, illetve
végtörleszthető.

Milyen folyamat vár Önre,
ha napelemes rendszert szeretne?
A zökkenőmentes ügyintézés megkönnyítése érdekében összefoglaltuk Önnek a napelemes rendszer telepítésének folyamatát
a kapcsolatfelvételtől az üzembe helyezésig.

Weboldalunkon egyszerűen és
kényelmesen, pár perc alatt kérhet
tőlünk kapcsolatfelvételt.

Ezt követően kollégánk 3 munkanapon belül megkeresi Önt a
megadott elérhetőségen időpont
egyeztetés céljából.

Az előre egyeztetett időpontban
személyes találkozóra és ingyenes műszaki felmérésre kerül
sor. Szakértő kollégánk részletes
tájékoztatást ad termékeinkről,
igény esetén pedig finanszírozási
kérdésekben is segítséget nyújt.

A személyes egyeztetést követően elkészítjük az Ön ingatlanjára
szabott ajánlatunkat. Az ajánlat
elfogadása esetén a szerződéskötés következik, majd elindítjuk az
ügyintézési folyamatot.

Kulcsrakész szolgáltatásunk a kivitelezésen felül a teljes dokumentációt és az engedélyeztetést is magában foglalja. A műszaki felmérés,
tervezés és engedélyeztetés kb.
2-3 hónapot vesz igénybe.

A napelemes rendszer kivitelezése előre egyeztetett időpontban,
rendszermérettől függően általában 1 nap alatt történik.

A telepítést követően a területileg
illetékes villamosenergia-hálózati
szolgáltató a mérőórákat ún. advesz mérőre cseréli, ezt követően
pedig megtörténhet a rendszer
üzembe helyezése.

Szeretne finanszírozási kérdésekben is
segítséget kapni?
Teljes körű szolgáltatásunk keretében ügyfeleink részére kedvező pénzügyi megoldást is biztosítunk. Válassza díj- és kamatmentes részletfizetési konstrukciónkat!

A részletfizetéses konstrukció előnyei:
0% kamat és 0% THM
Nincsenek egyéb felmerülő díjtételek (pl. külön eljárási díj).
A szerződéses összeg bármikor és bármekkora mértékben elő- és végtörleszthető.
Jelen tájékoztatásunk nem minősül ajánlattételnek. A részletes feltételeket a szerződéses ajánlat, az ahhoz kapcsolódó általános szerződési feltételek tartalmazza.

Több mint 2500 telepített
napelem rendszer

További információval és ajánlatkéréssel
kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

E-mail:
info@enhome.hu

Weboldal:
www.enhome.hu

