MUNKALAP
Igénylő neve:………………………………………………………………………………………………… HRSZ:…………………………..
E-mail címe:………………………………………………………………………… Tel. száma:……………………………………………………
Projekt címe:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tulajdonosok nevei:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Az ingatlan alapterülete:…………………m2

Villanyszámla:……………………..Ft/hó Fűtés:…………………....Ft/hó

Az ingatlan villamos teljesítménye: …………… fázis, ……………Amper ……………Amper ……………Amper
FINANSZÍROZÁS
Hitelügyintézéssel kérem az alábbiakat!
Önerős fizetéssel kérem az alábbiakat!
CSOK támogatási programmal
IGAZ HAMIS

ALKALMASSÁG VIZSGÁLATA

(Család támogatási program esetén)

25 év alatti gyermeket nevelek
Legalább 50% os tulajdonos vagyok az ingatlanomban
Rendelkezem folyamatos 12 havi TB jogviszonnyal
Magyar állampolgár vagyok
A saját ingatlanomba minimum 1 éve be vagyok jelentkezve (amire a támogatást kérem)
VÁLASZTHATÓ TERMÉKEK (Megfelelőt megjelölni!)
Napelem, standard és High-tech smart (PERC cellás, Maxim chipes) optimalizált napelem
Geotermikus hőszivattyú meglévő vizes rendszerre - fűtésre - hűtésre - háztartási melegvízre.
Levegő-vízes hőszivattyú meglévő vizes rendszerre - fűtésre - hűtésre - háztartási melegvízre.
Klíma hűtés/fűtésre ….…….….db
Elektromos fűtőpanelek (Norvég elektromos fűtés) - Nordart - Nobo - Wifi - termosztát.
Elektromos padlófűtés, elektromos fűtőszőnyeg, L-PRO alumínium szövetes fűtőszőnyeg
Nyílászáró csere
Szigetelés (befújható cellulóz alapanyaggal) padlás ………………..nm tetőtér ………………...nm
Pénzügyi tanácsadást kérek (Család támogatás - CSOK - hitelek-biztosítások)
Megjegyzés:………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ, NYILATKOZAT
Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az SI Energy Kft a 2011. évi CXII. törvény szerint, a megadott adataimat
feldolgozza, tárolja, és a partnerei részére továbbítsa, továbbá a partnerei ajánlatadás céljából megkeressenek.
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a General Data Protection Regulation -GDPR),
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.
Az adatkezelésre vonatkozó részletes információk, valamint az SI Energy Kft. adatvédelmi szabályzata a
"www.sienergygroup.hu" oldalon teljes egészében elérhető, megtekinthető.
Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a fenti nyilatkozataimat bármikor visszavonhatom.

Dátum:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Igénylő aláírása

Előzetes árkalkuláció igénylő

Kötelezettség nélkül – GDPR adatvédelmi jogszabálynak
megfelelően

Kivitelező adatai
Cégnév: SI Energy Kft
Székhely: 7634. Pécs Újfasor utca 26. 1. em. 5.
Adószám: 23749799-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-078358

Képviselő: Juhász Tímea ügyvezető
e-mail: iroda@sienergy.hu
mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.

A MEGBÍZÁS TÁRGYA, TARTALMA, DÍJAZÁSA

1.1. Megbízott vállalja a Munkalapon megjelölt, igényszerinti felmérés nélküli előzetes árkalkuláció
elkészítését, a
címen lévő ingatlanra.
1.2. Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Megbízott a megbízás teljesítése során más személy közreműködését is igénybe
vegye.
1.3. Az előzetes árkalkuláció díjmentes, fizetési kötelezettséggel nem jár.

II.

TITOKVÉDELEM, ADATVÉDELEM

2.1. Megbízott a Ptk. 2:47. §- a alapján köteles szigorúan titokban tartani és üzleti titokként
kezelni a megbízás teljesítése során tudomására jutott minden tényt, tájékoztatást, egyéb
adatot és az azokból készült összeállítást, és vállalja, hogy a mindenkori hatályos Adatvédelmi
Szabályoknak, európai uniós adatvédelmi (GDPR) rendelkezéseknek megfelelően jár el.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
3.1. Megbízott kijelenti, hogy minősített, Magyarországon bejegyzett, a nyilvántartott gazdasági
társaság, felszámolási-, csőd-, illetve végelszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és
szerződéskötési képességét jogszabály vagy hatósági határozat nem zárja ki és nem is korlátozza.
Szerződő felek jelen megbízási szerződést átolvasták, azt közösen értelmezték, és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, (Megbízott cégszerűen), jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Pécs,

SI Energy Kft
---------------------------------Megbízott

------------------------------Igénylő
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